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RESUMO 

 

É imprescindível monitorar a situação atual da regulamentação e ordenamento da pesca 

no que se refere aos direitos jurídicos e consuetudinários dos pescadores no exercício de 

suas atividades. Os Acordos de Pesca apresentam-se como normativas que objetivam 

validar os direitos consuetudinários estabelecidos pelas comunidades que usufruem dos 

recursos pesqueiros. A área destinada ao estudo pertence a região do Baixo Amazonas, 

abrangendo os municípios de Santarém, Óbidos, Curuá, Alenquer, Monte Alegre, 

Prainha, Faro, Terra Santa, Oriximiná, Juruti e Almeirim e Bacia do rio Tapajós. Foram 

realizadas visitas in loco nas organizações dos pescadores do Baixo Amazonas e 

comunidades que possuem acordos de pesca locais; e aplicação do questionário com 

conselheiros regionais de pesca e representantes das colônias de pescadores para 

levantamento concernente aos acordos de pesca; e mapeamento dos acordos de pesca da 

região do Baixo.  Observou-se que a ausência do Estado, principalmente na regulação e 

controle da gestão pesqueira, deixa as comunidades em vulnerabilidade no que se refere 

ao controle e preservação dos estoques. As estratégias que envolvem os acordos de pesca, 

são desenvolvidas em torno de uma mesma comunidade, em intercomunidades e entre 

municípios. Para a regulamentação da pesca na região amazônica, se faz necessária a 

consolidação de normativas a nível estadual, como garantia de amparo jurídico. A 

instabilidade na gestão pode ser considerada um dos principais gargalos para 

implementação de políticas para a gestão da pesca. As expectativas na regulamentação 

dos acordos de pesca para resolução dos conflitos socioambientais nos territórios 

pesqueiros, suscitam avançar em torno da legalidade que tratam os acordos de pesca a 

nível de Estado, no sentindo de regulamentar permissão e proibição de apetrechos e regras 

gerais para a prática da pesca na Bacia Amazônica e na Bacia do rio Tapajós. A 

regulamentação e publicidade no Decreto Estadual para gestão da atividade pesqueira 

como forma de dar mecanismo para legitimação dos acordos de pesca é urgente. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Amazônia possui vasta sóciobiodiversidade que atrai interesses diversificados, 

sendo necessário observar as particularidades locais fortemente caracterizadas pela 

interação ser humano e natureza, tendo como principal elemento a água, interferindo na 

dinâmica social. 

Em contexto de recursos aquáticos e ordenamento pesqueiro, os acordos de pesca 

vêm sendo firmados, principalmente na região amazônica e no Estado do Pará, desde a 

década de 1970. Esse instrumento se apresenta como forma diferenciada de gestão dos 

recursos aquáticos, fazendo-se necessário compreender o significado de acordos de pesca 

e a inserção do tema em cenário do uso destes recursos pela população ribeirinha e os 

conflitos pertinentes. 

No Estado do Pará, desde os anos 70 se tem histórico de celebração de acordos de 

pesca não formais firmados por lideranças comunitárias com o objetivo de lidar com os 

conflitos e minimizar a pressão sobre os recursos pesqueiros. Nesse contexto, no ano de 

1997 o IBAMA, órgão até então responsável pelo gerenciamento pesqueiro, publicou um 

documento tornando os acordos de pesca legalizáveis.  

No ano de 2002, o referido instituto publica Instrução Normativa de nº 29, 

legitimando os acordos de pesca como dispositivo de ordenamento pesqueiro, o qual 

definiu critérios para regulamentação desses acordos. Além da referida normativa, 

destaca-se a Lei 7.679 de 1988 (revogada pela Lei nº 11.959/2009), que trata da proibição 

da pesca de espécies em períodos de reprodução, e o Decreto Federal 221 de 1967, 

também denominado Código da Pesca. 

A região do Baixo Amazonas possui rica experiência de cogestão dos recursos 

pesqueiros, que serviu de base a partir da década de 1980, para regulamentação dos 

acordos de pesca comunitários e posteriormente, para edição dos instrumentos jurídicos 

que regulamentam a atividade da pesca nessa região. Recentemente, a política de 

ordenamento da pesca artesanal passa por uma série de mudanças, as quais influenciam 

diretamente na dinâmica da atividade e no cotidiano dos atores locais. 

Diante desse contexto é imprescindível monitorar a situação atual da 

regulamentação e ordenamento da pesca no que se refere aos direitos jurídicos e 

consuetudinários dos pescadores no exercício de suas atividades. 

Os Acordos de Pesca apresentam-se como normativas que objetivam validar os 

direitos consuetudinários estabelecidos pelas comunidades que usufruem dos recursos 
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pesqueiros, e necessitam do apoio dos órgãos governamentais e das organizações não 

governamentais para que assim possam organizar, e, controlar a pesca em determinados 

territórios pesqueiros. 

Destaca-se que os referidos acordos, possuem relevância no contexto de gestão 

das águas continentais, propiciam dirimir dificuldades e interesses envolvidos entre 

usuários diversificados, ao possibilitar reconhecimento e cumprimento das regras 

estabelecidas pelo coletivo, garantindo uso racionalizado e democrático desses recursos. 

Ao formularem os acordos de pesca, os comunitários buscam preservar os estoques 

pesqueiros, conservar e ordenar bacias hidrográficas ou ecossistemas de Várzea, a 

exemplo dos rios, lagos, paranás, igarapés e consequentemente garantem geração de 

renda. 

Esses instrumentos são determinantes para referendar princípios orientadores das 

regras estabelecidas, as quais deverão ser cumpridas pelos atores locais dos recursos 

pesqueiros. Essas regras podem ser legitimadas através de Instruções Normativas e 

Portarias emitidas pelos órgãos ambientais federal e estadual, amparadas nas legislações 

pesqueiras vigentes a exemplo da Lei Federal nº 11.959, de 29 de junho de 2009 e da 

Instrução Normativa nº 29 de 2002 pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.  

O presente documento intitulado “Acordos de Pesca no Baixo Amazonas: 

mapeamento, diagnóstico e análise” apresenta contextualização e análise dos acordos de 

pesca do baixo Amazonas, explicitando os aspectos gerais e quantificando os acordos não 

formais, os regulamentados por Instrução Normativa ou Portarias, os atos normativos 

municipais para regulamentação da pesca e os assentamentos com Plano de Utilização, 

documentos estes coletados nas visitas realizadas. Compõe-se também de considerações 

e recomendações que indicam estratégias para política pesqueira e caminhos para 

consolidação jurídica dos acordos de pesca, além de dispor em seus anexos do 

levantamento dos acordos de pesca, os quais compõem o banco de dados complementar 

a este documento.   

   

  



 

6 
 

2. METODOLOGIA 

 A área destinada ao estudo pertence à região do Baixo Amazonas, abrangendo os 

municípios de Santarém, Óbidos, Curuá, Alenquer, Monte Alegre, Prainha, Faro, Terra Santa, 

Oriximiná, Juruti e Almeirim e Bacia do rio Tapajós. 

A metodologia do estudo está dividida em três etapas, sendo:  

1) Realização do diagnóstico e mapeamento dos acordos de pesca da região do Baixo 

Amazonas; visita nos órgãos governamentais Secretarias Municipais de Meio Ambiente, 

INCRA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, SEDAP e Ministério Público Federal. 

2) Visita in loco nas organizações dos pescadores do Baixo Amazonas e comunidades que 

possuem acordos de pesca local; e aplicação do questionário com conselheiros regionais de 

pesca e representantes das colônias de pescadores para levantamento concernente aos acordos 

de pesca; e  

3) Criação de banco de dados com informações sobre acordos de pesca e análise da situação 

desses acordos em relação à legislação pertinente e identificação de gargalos, os quais 

comporão o documento técnico final. 

Registros fotográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidade Mamauru - Óbidos Colônia de Pescadores – Z-66 - Curuá 

Comunidade Aldeia – Monte Alegre Colônia de Pescadores – Z-31 - Prainha 
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O estudo teve como objetivos: a) Realizar diagnóstico, mapear e analisar a situação dos 

acordos de pesca da região do Baixo Amazonas, analisá-los em relação à legislação pertinente, 

identificar gargalos e apresentar sugestões de revisões; b) Dialogar com as organizações dos 

pescadores do Baixo Amazonas e os Conselhos Regionais de Pesca para levantar informações 

sobre a situação dos acordos de pesca, as condições de funcionamento e propostas de ajustes e 

revisões por acordo de pesca e; c) Criar um banco de dados com informações atualizadas sobre 

a situação dos acordos de pesca na região do Baixo Amazonas. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO E ANÁLISE DOS ACORDOS DE PESCA DO BAIXO 

AMAZONAS 

3.1. ASPECTOS GERAIS 

No que se refere a regulamentação das atividades pesqueiras e principalmente dos 

Acordos de Pesca na Amazônia, se deram devido a sérios conflitos relacionados aos 

territórios pesqueiros e estes surgiram com o objetivo de reduzir a pressão sobre os 

recursos pesqueiros locais. 

Conforme Cardoso et. al., (2018) os acordos de pesca apresentam-se como 

estratégias de gestão dos recursos pesqueiros, os quais incorporam diversas comunidades 

que possuem atividade da pesca e estabelecem regras específicas convergentes com os 

interesses da população local e consequentemente, garantir a preservação do estoque 

pesqueiro. 

Corroborando Bassols (2007) define acordos de pesca como:  

Formas participativas de manejo dos recursos pesqueiros com o objetivo de 

reduzir a pressão da pesca local e aumentar a produtividade pesqueira no longo 

prazo, garantindo o uso e a conservação do pescado para as futuras gerações 

(BASSOLS,2007, p. 4). 

De acordo com a Instrução Normativa Nº 29 31/12/2002 em seu parágrafo único 

do art. 1º, entende-se por acordos de pesca “um conjunto de medidas específicas 

decorrentes de tratados consensuais entre os diversos usuários e o órgão gestor dos 

recursos pesqueiros em uma determinada área, definida geograficamente” (IN 29, de 31 

de dezembro 2002, D.O.U. de 01/01/2003). 

Em termos gerais, a referida IN estabelece procedimentos para a elaboração de 

um acordo de pesca, sejam: 1) Mobilização; 2) Reuniões comunitárias; 3) Assembleia 

intercomunitária; 4) Retorno das propostas discutidas e aperfeiçoadas para as 

comunidades; 5) Assembleias intercomunitárias; 6) Encaminhamento ao Ibama; 7) 

Divulgação da portaria; 8) Monitoramento e 9) Avaliação. Esse instrumento jurídico tem 

sido utilizado como principal referência nas diversas comunidades ribeirinhas, para 

elaboração de seus acordos de pesca. 

Além dos acordos de pesca não formais e das Instruções Normativas, a Portaria nº 

48, de 5 de novembro de 2007/IBAMA estabelece normas para a gestão dos recursos 

pesqueiros na Bacia Amazônica, a qual determina: 

Art. 1º Estabelecer normas de pesca para o período de proteção à reprodução 

natural dos peixes, na bacia hidrográfica do rio Amazonas, nos rios da Ilha do 
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Marajó, e na bacia hidrográfica dos rios Araguari, Flexal, Cassiporé, Calçoene, 

Cunani e Uaça no Estado do Amapá.  

§1º O período de defeso, as proibições e permissões de caráter específico de 

cada Estado integrante da bacia constam nos Anexos I e II desta Portaria.  

§2º Para efeito desta Portaria entende-se por bacia hidrográfica: o rio principal, 

seus formadores, afluentes, lagos, lagoas marginais, reservatórios e demais 

coleções de água.  

A referida portaria ainda estabelece limite para captura e transporte do pescado, 

em até cinco quilos (5Kg) de peixes, mais um exemplar aos pescadores amadores 

devidamente licenciados e /ou dispensados de licença conforme Decreto nº 221/1967; até 

dez quilos (10kg), por dia, para subsistência das populações ribeirinhas. 

Em seu anexo I, define período de defeso por trecho da bacia hidrográfica do rio 

Amazonas, em especial no Estado do Pará fica determinado o período de 15/11 a 15/03 

para defeso. Em relação à descrição das proibições e permissões específicas, seu Anexo 

II, f) estabelece que nos rios do estado do Pará, fica proibida a captura de: pirapitinga 

(Piaractus brachypomus), curimatá (Prochilodus nigricans), mapará (Hipophthalmus 

spp), aracu (Schizodon spp.), pacu (Myleus spp. e Mylossoma spp.), jatuarana (Brycon 

spp), fura calça (Pimelodina flavipinnis), Branquinha (Curimatá amazonica, C. inorata). 

No entanto, a referida portaria vem sendo pauta de discussão entre comunidade 

acadêmica, órgãos governamentais e não governamentais e movimentos de pescadores, 

que destacam a necessidade de revisão dessa normativa, entre outras, como forma de 

organizar o processo para regulamentação dos acordos de pesca informais.    

A Lei Federal nº 11.959, de 29 de junho de 2009 (nova Lei da Pesca), em seu Art. 

3º, § 2º diz que “Compete aos Estados e ao Distrito Federal o ordenamento da pesca nas 

águas continentais de suas respectivas jurisdições, observada a legislação aplicável, 

podendo o exercício dessa atividade ser restrita a uma determinada bacia hidrográfica”. 

As previsões constitucionais dão conta de que a competência para legislar sobre pesca, 

entre outros assuntos, foi prevista no art. 24, VI, como sendo concorrente entre União, 

Estados e Distrito Federal. Também aos municípios foi prevista a competência para 

legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar à legislação federal e estadual no 

que couber (art. 30, I e II, respectivamente). 

Com a promulgação da Lei Complementar nº 140/2011 da Constituição Federal, 

no que trata sobre os dispositivos constitucionais referentes à gestão ambiental, alterações 

de competência entre União, Estados e Municípios, foram estabelecidas entre as quais, a 

transferência para os Estados nos limites de suas jurisdições e competência para a referida 

regulamentação 
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No estado do Pará, ainda não há legislação pertinente editada que defina regras 

sobre a formalização dos acordos de pesca. Mas tramita entre as secretarias de Estado de 

Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca – SEDAP, Secretaria de Meio Ambiente – 

SEMA e a Procuradoria Geral do Estado – PGE, proposta de Decreto Estadual que 

estabelece critérios para formalização de Acordos de Pesca em comunidades pesqueiras, 

no âmbito do Estado do Pará (ANEXO E).  

  Ao constituírem os acordos de pesca, a burocracia ou falta de acesso às 

informações para regularização dos mesmos é uma dificuldade recorrente nas 

comunidades visitadas. Muitos acordos são protocolados nas secretarias municipais de 

Meio ambiente, mas estas não possuem competência para regulamentação da matéria, 

permanecendo estes acordos sem amparo jurídico. Além de que, é evidente o 

esvaziamento da capacidade regulatória do estado por ainda não possuir marco legal que 

regulamente tais acordos. 

A ausência do Estado, principalmente na regulação e controle da gestão pesqueira, 

deixa as comunidades em vulnerabilidade no que se refere ao controle e preservação dos 

estoques. Fato este que levou muitas comunidades a constituírem seus próprios 

regulamentos na cogestão pesqueira, com o objetivo de amenizar a exploração excessiva 

dos lagos, assim como muitas desenvolveram seus sistemas de manejo pesqueiro.  

Os acordos de pesca são considerados elementos estratégicos para o ordenamento 

pesqueiro, considerando que estes estão presentes em número expressivo de comunidades 

que possuem como atividade principal a pesca, onde estão definidas regras especificas 

conforme interesses da população local e preservação do estoque pesqueiro. 

As estratégias que envolvem os acordos de pescas, são desenvolvidas em torno de 

uma mesma comunidade, em intercomunidades e entre municípios. Em sua maioria, na 

sua elaboração e discussão, contam com parcerias de organizações não governamentais e 

colônias de pescadores. Em relação a participação do poder público, principalmente 

municipal, observou-se participação mais tímida nos processos de criação e 

implementação dos acordos. 

Os conflitos gerados pela criação e implementação dos acordos de pesca, são 

considerados um dos principais desafios pelas comunidades pesqueiras, as quais exercem 

a função de monitoramento e fiscalização dos lagos e igarapés, como medidas tomadas 

para limitar acesso aos pescadores que não fazem parte do grupo que tradicionalmente 

pescam na área, denominados “pescadores de fora”, ou até mesmo dos pescadores da 

comunidade que não aceitam as regras impostas. 
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Esses conflitos vão desde pequenas discussões à ameaças graves com risco de 

danos à integridade física que envolvem ocorrência policial. Podem ocorrer de forma 

local entre os pescadores de uma mesma comunidade, quando não respeitam as regras 

acordadas entre partícipes do mesmo acordo, e/ou entre pescadores de comunidades ou 

regiões distintas, quando pescadores de outra comunidade são julgados intrusos nos lagos 

pertencentes à determinada comunidade. Nessas situações os acordos locais são 

instrumentos considerados importantes pelas comunidades para restringir acesso ou 

limitar uso dos lagos por outrem, pois as regras impostas nestes acordos, possibilitam 

“apreensão” de apetrechos desses “invasores” como estratégia defensiva dos territórios 

pesqueiros. 

A pesca comercial, principalmente por geleiras que adentram os lagos, é um fator 

que gera insatisfação para as comunidades pesqueiras locais, as quais alegam diminuição 

no estoque pesqueiro pela utilização de arreios com grande capacidade de captura e que 

não distinguem tamanho e pesos das espécies.  

Outro desafio, que também é gerador de conflitos entre os usuários comuns, é a 

falta de apoio do poder público no controle as práticas da pesca invasiva e a ineficiência 

na atuação para fiscalização da atividade pesqueira. Fazendo com que as comunidades na 

tentativa de autogestão dos recursos pesqueiros, constituam os acordos de pesca.    

Para se entender as implicações dos acordos de pesca, é necessário situar esses 

acordos num cenário de apropriação e uso dos territórios pesqueiros no Baixo Amazonas. 

Quadro 1 – Quantitativo por tipo de acordo de pesca e regras em Plano de Utilização 

Nº ITEM QUANTIDADE 

1 Acordos de Pesca Local não formal  29 

2 Acordos de Pesca regulamentados por Instrução 

Normativa e Portaria/IBAMA 
10 

3 Atos Normativos Municipais 19 

4 Projetos de Assentamentos com Planos de 

Utilização 
16 

 TOTAL 58 
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3.2 ACORDOS DE PESCA NÃO FORMAIS 

Quadro 2 – Número de acordos de pesca local por município  

Nº ITEM QUANTIDADE 

1 Santarém 5 

2 Óbidos 1 

3 Alenquer 8 

4 Juruti 1 

5 Prainha 6 

6 Monte Alegre 3 

7 Curuá 2 

8 Oriximiná 3 

9 Faro 0 

10 Terra Santa 0 

11 Almeirim 0 

 TOTAL   29 

No modelo comunitário, os Acordos de pesca não formais explicitam regras de uso dos 

recursos pesqueiros por membros da comunidade ou de forma regionalizada. São 

estabelecidas medidas e sanções a serem tomadas, caso ocorram infrações e a fiscalização 

fica a cargo da própria comunidade que precisa de apoio dos órgãos governamentais para 

legitimar as ações da comunidade, o que na realidade nem sempre ocorre. 

Nesse modelo a elaboração e cogestão se desenvolvem localmente. Em geral são 

reconhecidas por algumas comunidades e direcionam-se à alguns lagos específicos. 

Apresentam-se como ferramentas de controle dos recursos pesqueiros e buscam alcançar 

equilíbrio entre os interesses individuais e coletivos. 

Em março de 2019, um levantamento de dados sobre a evolução dos acordos de 

pesca nos últimos 15-20 anos no município de Santarém foi realizado pela SAPOPEMA, 

com entrevistas às lideranças representativas de organizações institucionais como 

Colônia de Pescadores Z-20, MOPEBAM (Movimento dos Pescadores do Oeste do Pará 

e Baixo Amazonas) e Conselho Regional de Pesca do Ituquí, Cidade e Urucurituba. Com 

base nesses dados, foi possível reunir acordos de pesca não formais, mas que não tivemos 

acesso aos documentos físicos.  
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O Quadro 3, apresenta uma síntese desses instrumentos.  

Quadro 3 – Síntese dos acordos de pesca não formais, levantados no município de Santarém por 

entrevistas, sem acesso aos documentos físicos. 

Nº Título do acordo Justificativa 
Data do 

acordo 

1 

Acordo de preservação da flora 

e da fauna aquática do Bairro 

Área verde, do Uruará à 

margem esquerda do rio 

Tapajós 

Visando preservar a floresta, a fauna e os seres vivos 

que nela existem, respeitando o art. 23º inc. VII da 

CF, associação dos moradores da Área Verde e do 

Uruará e Z-20 resolve fazer o presente acordo. 

31-mai-

94 

2 
Acordo para regulamentar a 

pesca no Lago do Juá 

Após várias reuniões comunitárias os moradores, em 

conjunto com a colônia de pescadores Z-20 

resolveram tomar as presentes medidas para 

regulamentar a pesca no Lago do Juá. 

17-out-

93 

3 

Acordo de pesca dos 

pescadores e proprietários de 

nova vista do Ituqui 

Em reunião com pescadores e proprietários de terra, 

resolve-se aprovar o presente acordo que terá validade 

por tempo indeterminado para melhorar a situação da 

pesca na comunidade e na região. 

20-mai-

95 

4 

Documento para regulamentar 

a pesca no igarapé do 

santíssimo e lagos da região do 

Ituqui 

Em assembleia geral, nos moradores da comunidade 

de São benedito, São Raimundo, São José e 

Aracampina resolvemos aprovar as presentes medidas 

para regular a pesca no igarapé do santíssimo e lagos. 

02-ago-

92 

5 
Acordo das capatazias da 

região do Ituqui 

A reunião que aprova este acordo é feita porque 

precisamos cuidar do que Deus nos deixou e que 

alguns estão acabando que a luta já é antiga e precisa 

se definir um acordo. 

17-jul-

88 

6 

Documento de proteção a 

fauna e a pesca nas áreas das 

comunidades de igarapé do 

Costa e seus lagos 

Reunião para tomar decisões para a proteção da pesca 

e da fauna nas áreas das comunidades acordantes. 

02-out-

92 

7 

Acordo para regulamentação 

do pescado e animais 

quelônios na região do Baixo 

Lago 

Objetiva disciplinar a pesca na região do baixo lago 

no verão. 

16-ago-

92 

8 
Acordo de preservação dos 

recursos pesqueiros 

Decide realizar um acordo, pois o desrespeito está 

muito grande todos os anos sobre o Lago do Itarim. 

27-mai-

90 

9 

Acordo para regulamentar a 

pesca nas áreas da comunidade 

de Correio do Tapará em 

Santarém 

Reunião comunitária para decidir regras de pescaria 

nos lagos para não comercializar. 

25-jul-

93 

10 

Acordo de preservação das 

áreas de pesca das 

comunidades de Saracura e 

Igarapé da Praia 

Resolve fazer o acordo, pois a cada ano os recursos 

naturais ficam mais restritos e difícil a vida dos 

ribeirinhos. 

27-jun-

93 

11 

Acordo de pesca nas 

comunidades de Tapará 

Grande e Costa do Tapara 

Reunião entre as duas comunidades para regular a 

pesca, principalmente no verão onde ocorre a pesca 

predatória que prejudica as comunidades. 

25-nov-

94 

12 
Acordo de pesca da 

comunidade de Bom Jesus 

Regular a pesca comercial pois do modo como está 

prejudica a comunidade. 

12-nov-

95 

13 
Acordo de pesca do Igarapé do 

Lago 

Regulamentar a pesca para diminuir conflitos e 

predação da pesca. 

17-jul-

93 

14 Acordo de pesca de São Pedro 
Regulamentar a pesca para só usar arreios que 

possibilitem uma conservação do pescado. 

19-ago-

93 

15 

Documento de regulamentação 

da preservação das áreas 

pertencentes a região do 

Arapixuna e Arapiuns 

Está havendo muito desrespeito à natureza pelos 

comunitários e pescadores de fora. 

03-mar-

91 
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16 
Acordo de pesca da 

comunidade de Aracampina 

Defender o que ainda resta depois de tanta invasão. 

Não vemos hoje metade da fartura que contam nossos 

avós. 

04-out-

98 

17 

Acordo de pesca 

intercomunitário da região do 

médio lago do lago grande do 

Curuái 

Controlar a pesca predatória nas comunidades 

acordantes e fazer a preservação do pescado. 

01-set-

96 

Fonte: SAPOPEMA (2019) 

Como outra fonte de informação sobre os acordos de pesca, o Conselho Pastoral 

dos Pescadores – CPP – Diocese de Santarém, publicou cartilha intitulada “Conselho e 

Acordo de Pesca. O que é?” (Sem ano), que traz as experiências de ordenamento 

pesqueiro no Baixo Amazonas, a qual apresenta levantamento realizado pela instituição. 

No referido documento, são explicitados números significativos de acordos de pesca, a 

saber: Santarém 228 Acordos de Pesca, Aveiro 3 acordos de pesca; Prainha 10 Acordos 

de pesca e Monte Alegre 5 Acordos. Vale ressaltar que não tivemos acesso às copias 

físicas dos acordos, apenas quantitativo que consta na referida cartilha.  

Os acordos de pesca de modo geral, são elaborados em parceria dos pescadores 

com organizações sociais, ONGs, Igrejas, entre outras, surgindo da necessidade de 

resolução de conflitos entre grupos de usuários que podem ser de uma mesma comunidade 

ou grupos externos oriundos de outras comunidades ou regiões e estados. Esse modelo 

tem sido identificado por algumas comunidades, em certo ponto ineficiente, pois estipula 

regras, mas nem sempre são cumpridas, por serem os próprios comunitários os ficais das 

regras, acaba em determinadas situações gerando conflitos.   

A ausência do Estado na regulamentação dos acordos, gera instabilidade jurídica, 

o que em muitos casos, aumenta os conflitos. Vários processos foram protocolados na 

SEMA estadual solicitando regulamentação, a exemplo dos acordos da região do Lago 

Grande que envolvem várias comunidades de três municípios, do acordo mediado pelo 

ICMBIO do Baixo Tapajós que também reúne vários municípios e duas Unidades de 

Conservação. Nesse sentido, por não haver atualmente política ou estrutura institucional 

para a gestão da pesca na Amazônia, devido à instabilidade no âmbito institucional, 

ocasionada pelas mudanças no governo, observa-se lacuna administrativa e aumento 

significativo dos conflitos socioambientais em toda a região do Baixo Amazonas. 

Em relação à regulamentação desses acordos, muito se esbarra na falta de 

informações sobre procedimentos para transformação em regulamentos formais. Em sua 

maioria, esses acordos são amplos, não detalham procedimentos e não definem 

responsabilidades de execução ou controle, utilizando em termos gerais, a 

responsabilidades de todos, em especial dos líderes comunitários. Mas, outra questão a 
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ser destacada é a contribuição desses acordos na mediação dos conflitos e no aumento   

do estoque pesqueiro.  

Os depoimentos indicam que a ausência do estado na fiscalização das infrações 

demanda dos atores locais um processo de organização e resistência que proporcione o 

ordenamento local. Cada comunidade tem feito do seu modo a fiscalização para o 

cumprimento das regras. O que ninguém faz é quantificar e qualificar os custos destes 

serviços ambientais. Não existe uma politica de compensação e nem de segurança para 

os comunitários responsáveis pela fiscalização pois, depoimentos e registros já foram 

feitos de atos de violência contra essas pessoas.  

Além dos desafios enfrentados pelas comunidades pesqueiras aos longos dos anos, 

estudo1 realizado em 2020 sobre os impactos da COVID-19 nas comunidades de 

Pescadores em Santarém-Pa, mostrou que no referido período a pesca predatória nas 

comunidades foi constante, acentuando os conflitos. Esses puderam ser observados nas 

regiões do Ituqui, Urucurituba, Tapará e Aritapera, assim como no Maicá e Jaderlândia e 

Uruará, regiões próximas na sede municipal, com intensos conflitos causados pela 

presença de pescadores de outras comunidades e por geleiras.O referido estudo ainda 

apresenta dados sobre as denúncias irregulares envolvendo a pesca e comercialização no 

período do defeso de algumas espécies como pirarucu (Arapaima gigas), tambaqui 

(Colossoma macropomum) e mapará (Hipophthalmus spp), a captura de animais 

silvestres como tracajá (Podocnemis unifilis)e capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) e 

Pesca predatória que envolve o uso de apetrechos proibidos como o arrastão, pesca em 

locais proibidos e captura de espécies abaixo do tamanho mínimo de captura.  

O levantamento refere-se as denúncias protocoladas da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente de Santarém no período de fevereiro a maio de 2020, as quais somam 13 

ocorrências, registradas na Comunidade de Igarapé açu, Piracaoera de Cima, Canal do 

Jari, Boca de Cima do Aritapera, Tapará Miri, Rio Curua-Una, Ilha de São Miguel, 

Santana do Ituqui, e área urbana de Santarém – Mercadão 2000 e Balsa Pontão do Gelo. 

Essas irregularidades entram-se em diferentes estágios, 60% constituem-se de denúncia 

 
1 Levantamento realizado por pesquisadores da SAPOPEMA (Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio 

Ambiente), UFOPA (Universidade Federal do Oeste do Pará) e EII (Earth Innovation Institute) em parceria 

com a Colônia de Pescadores Z-20, através de entrevistas aplicadas aos coordenadores de Núcleos de Base 

da Colôniade Pescadores Z-20 das regiões do Arapixuna, Aritapera, Ituqui, Urucurituba, Tapará, Maicá, 

Lago Grande do Curuai, Arapiuns, Tapajós, e núcleos de pescadores da cidade e Agentes Comunitários de 

Saúde de várias regiões nos meses de maio e junho, referentes aos impactos da pandemia COVID-19 nas 

comunidades ribeirinhas do município de Santarém priorizando as comunidades de pescadores com 

enfoque na atividade da pesca realizada por seus moradores (GAMA et al., 2020).  
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sem a devida apuração, entre as apuradas uma possui auto de infração, 23% seguem em 

Processo Administrativo. 

 

Quadro 4 – Denúncias registradas na Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA de Santarém.  

Identificação 
Local da 

Infração 
Denúncias Infração 

Porce

ntage

m 

(%) 

Denúncia 

Comunidade 

Igarapé açu e 

Porto dos 

Milagres 

Geleiras fazendo pesca de espécies no 

defeso na comunidade Igarapé Açu e 

vendendo irregular no Porto dos 

Milagres 

Pesca no período do 

defeso 
5 

Piracaoera de 

cima 

Captura de Mapará no lago do Pacoval, 

Aramanaí e Itarin 

Pesca no período do 

defeso 
5 

Canal do Jari 
Pesca de tracajá o ano inteiro e traz para 

cidade 

Captura de animais 

silvestres 
5 

Boca de Cima 

do Aritapera 

Compra peixe no defeso e traz para 

vender em Santarém 

Pesca no período do 

defeso 
5 

Tapará Miri 

Abriram um portão que dá acesso a um 

lago capturando pirarucu pequeno e 

bocó 

Pesca no período do 

defeso 
5 

- 
Uma carreta está embarcando pescado 

no porto 

 
5 

Rio Curuá 

uma 

02 geleiras fazendo pesca no rio Curua-

una e trazendo para Santarém 
Pesca predatória 5 

Ilha de São 

Miguel 

Caça de capivaras, matança de pirarucus 

usando peixes pequenos como iscas – 

tambaquis, acari, pirapitingua, curimatã 

e outros 

Captura de animais 

silvestres e Pesca no 

período do defeso 

5 

A diretoria da associação da Ilha de São 

Miguel está fazendo pesca de tambaqui 

pequeno e mandando para Alenquer e 

Santarém, desembarque próximo a 

matriz 

Pesca predatória 5 

Auto Infração 
Santana do 

Ituqui 

Praticar pesca de arrastão; pescar em 

local proibido e exercer a pesca sem 

registro 

Pesca predatória;  

Praticar a atividade 

sem licença, 

permissão, 

concessão, 

autorização ou 

registro expedido 

pelo órgão 

competente 

11 

Processo 

Administrativ

o 

Santana do 

Ituqui 
Pesca predatória 

Pesca predatória 
21 

STM – 

Mercadão 

2000 

Comercializar pescado ou produto da 

pesca sem comprovante da origem ou 

autorização do órgão competente 

Praticar a atividade 

sem licença, 

permissão, 

concessão, 

autorização ou 

registro expedido 

pelo órgão 

competente 

5 

STM- Balsa 

Pontão do 

Gelo 

Comercializar pescado ou produto da 

pesca sem comprovante da origem ou 

autorização do órgão competente 

Praticar a atividade 

sem licença, 

permissão, 

concessão, 

autorização ou 

16 
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registro expedido 

pelo órgão 

competente 

Fonte: SAPOPEMA (2019). 

Entre os denunciados estão pescadores, donos de geleiras, pescadores informais 

(sem carteira de pescador), atravessadores e pescadores de outras comunidades ou 

regiões. 

Mcgrath et al., (1993), Castro; Mcgrath, (2001), atribuem a intensificação da pesca 

na região amazônica a uma série de elementos, a destacar as inovações tecnológicas (fio 

de nylon, barco a motor e fábrica de gelo) dando maior eficiência a atividade pesqueira, 

declínio do cultivo da juta, política de incentivo ao setor pesqueiro, entre outros. Nesse 

sentido, Cerdeira (2002), assevera que esses elementos contribuem para disputa dos 

recursos pesqueiros entre os pescadores itinerantes e pescadores ribeirinhos locais, e 

como alternativa, na tentativa de preservar os estoques pesqueiros, comunidades que 

desenvolvem atividade da pesca implementam os acordos de pesca comunitários. 

Para a regulamentação da pesca na região amazônica, se faz necessário a 

consolidação de normativas a nível estadual, como garantia de amparo jurídico. Observa-

se também a necessidade de políticas públicas que visem a conservação dos recursos 

aquáticos e pesqueiros, de forma a serem implementadas estratégias que integrem 

conservação e desenvolvimento. Mas esse é um desafio, considerando que as 

comunidades de pescadores nem sempre são priorizadas nas estratégias governamentais, 

e por vezes ficam de fora, inclusive de acesso a políticas que poderiam complementar na 

segurança alimentar dos pescadores. 

Mesmo com os desafios existentes, os acordos de pescas se apresentam como 

importante estratégia de processos organizativos locais, tornando as comunidades 

protagonistas da conservação dos recursos pesqueiros e como setor importante na 

economia local e regional para geração de emprego e renda.  

3.3 ACORDOS DE PESCA REGULAMENTADOS POR INSTRUÇÃO NORMATIVA 

OU PORTARIA/IBAMA 

Quadro 5 – Número de acordos de pesca regulamentados por Instrução Normativa ou Portaria/Ibama 

Nº ITEM QUANTIDADE 

1 Santarém 8 

2 Óbidos 1 

3 Alenquer 0 

4 Juruti 0 

5 Prainha 0 
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6 Monte Alegre 0 

7 Curuá 0 

8 Oriximiná 1 

9 Faro 0 

10 Terra Santa 0 

11 Almeirim 0 

 TOTAL 10 

 

Nos acordos de pesca regulamentados por Instrução Normativa, observa-se que 

não há revisão desde o ano de 2006, havendo indefinição na validade jurídica desses 

instrumentos. 

 O estabelecimento dos direitos e deveres na implementação dessas IN, possibilita 

aos pescadores locais para limitar o uso dos recursos pesqueiros, em especial por 

pescadores externos a área de abrangência do acordo, com objetivo de controlar a 

atividade da pesca e restabelecer a capacidade produtiva. No entanto, mesmo havendo 

grande esforço dos comunitários na fiscalização dos lagos, o sistema de monitoramento 

e fiscalização por vezes é ineficiente, pois na maioria dos municípios não há parceria ou 

atuação dos órgãos governamentais. 

 Esses instrumentos ao possuírem efeitos legais, propiciam àas comunidades mais 

segurança jurídica no sentido de amparo no controle da pesca, e contribuem para a 

conservação dos estoques pesqueiros, a exemplo da comunidade Aldeia no município de 

Monte Alegre que fechou o lago por três anos para reprodução das espécies, na 

comunidade de Mamauru em Óbidos e no município de Curuá que conseguiram controlar 

a comercialização do pescado na abertura para a pesca do Mapará. 

 Embora seja o único instrumento jurídico com efeito legal, a maioria das 

comunidades que tiveram seus acordos de pesca reconhecidos e transformados em IN não 

o reconhecem, pois, com a criação dos projetos de assentamentos e a edição dos Planos 

de Utilização, passaram a entender como se as IN tivessem sido revogadas. Ou seja, os 

PUs não foram regulamentados e as INs não foram revisadas.   

3.4 ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS PARA REGULAMENTAÇÃO DA 

ATIVIDADE PESQUEIRA 

Quadro 6 – Número de Atos Normativos municipais de regulamentação da atividade pesqueira por 

município. 

Nº ITEM QUANTIDADE 

1 Santarém 0 
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2 Óbidos 1 

3 Alenquer 0 

4 Juruti 15 

5 Prainha 0 

6 Monte Alegre 0 

7 Curuá 3 

8 Oriximiná 0 

9 Faro 0 

10 Terra Santa 0 

11 Almeirim 0 

 TOTAL 19 

 

As iniciativas das secretarias municipais que editaram e regulamentaram os acordos 

de pesca locais devem ser analisadas de duas formas: 

1- Dependendo da vontade política da gestão municipal, estadual ou federal para 

promover o ordenamento pesqueiro e contribuir para a conservação das espécies, 

podem procurar mecanismos legais dar legitimidade aos processos liderados pelos 

pescadores e, 

2- Independente da validade jurídica dos Instrumentos que foram editados 

atualmente eles podem ser referência para um arranjo institucional entre estados 

e município na gestão dos recursos pesqueiros. 

O exemplo da gestão municipal de Juruti que através da Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente regularizou 15 acordos de pesca, deve ser analisado como uma 

possibilidade real do estado fazer parcerias com os municípios para agilizar e 

desburocratizar o processo de regulamentação dos acordos de pescas.  

3.5 ASSENTAMENTOS COM PLANOS DE UTILIZAÇÃO 

Quadro 5 – Número de Assentamentos com Planos de Utilização que estabelecem regras da pesca por 

município 

Nº ITEM QUANTIDADE 

1 Santarém 4 

2 Óbidos 6 

3 Alenquer 2 

4 Juruti 0 

5 Prainha   2 

6 Monte Alegre 1 

7 Curuá 1 

8 Oriximiná 0 

9 Faro 0 

10 Terra Santa 0 
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11 Almeirim 0 

 TOTAL 16 

 

A iniciativa do governo federal de criar 43 projetos de Assentamentos 

Agroextrativistas nas áreas de Várzea do Baixo Amazonas, conforme consta no Plano 

de Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Piscicultura do Baixo Amazonas, pode-

se considerar como louvável para o reconhecimento dos territórios das populações 

tradicionais, em especial aos ribeirinhos e pescadores que tiveram a oportunidade de 

acesso a algumas políticas públicas como beneficiários da Reforma Agrária.  

No entanto, a instabilidade na gestão pode ser considerada um dos principais 

gargalos para implementação de políticas para a gestão da pesca. Essa instabilidade 

pode ser observada num levantamento preliminar de alguns superintendentes que 

assumiram a Superintendência Regional do INCRA no Oeste do Pará – SR30 nos 

últimos 5 anos. Destaca-se que não constam todos, devido à dificuldade nas buscas 

pela rotatividade de superintendentes substitutos nesse período.  

Quadro 6 – Lista de superintendentes e respectivas portarias nos últimos 5 anos da 

Superintendência Regional do INCRA no Oeste do Pa 

Nº Superintendente Portaria 

01 Francisco de Sousa Portaria nº 410 – 23/12/2020 

02 Almir de Vasconcelos Uchoa Segundo Portaria nº 629 – 01/04/2020 

03 Eugênio Gustavo Guerreiro Hamoy Decreto nº 9.794 – 14/05/2019 

04 Raimundo Guilherme Pereira Feitosa Portaria nº 423 – 27/02/2019 

05 Elizângela Gemaque de almeida Portaria nº 1.760 – 06/11/2018 

06 Mário Sergio da Silva Costa Portaria nº 514 – 05/09/2017 

07 Marcio Piero Elly Portaria nº 573 – 27/09/2017 

08 Arquimedes de Cerqueira Junior Portaria nº 182 – 23/03/2017 

09 Rogério Borges Zardo Portaria nº 778 – 08/12/2016 

10 Adaias Cardoso Gonçalves Portaria nº 126 – 29/03/2016 

11 Claudinei Chalito da Silva Portaria nº 469 – 10/09/2015 

Fonte: adaptado do Diário Oficial da União. 

Dos 43 projetos de Assentamentos, apenas 16 fizeram seus PU e numa parceria 

com o IPAM e INCRA fizeram uma revisão em 2016, a qual não houve retorno para 

os projetos de assentamentos e não se teve acesso aos registros desses instrumentos 

revisados no INCRA. 
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Esta ação poderia responder as várias demandas se fosse planejada e executada 

como ação continuada de governo. Nas comunidades se percebe um descredito aos 

governos e várias críticas s empresas responsáveis na execução de algumas ações 

voltadas para a gestão da pesca. Em Curuá por exemplo, onde a pesca é uma das 

principais atividades econômicas e 70% do seu território é de territórios pesqueiros, 

foi identificada uma série de pendencias e prejuízos aos atores locais de atuam no 

setor da pesca.  

Este sombreamento na implementação de políticas e na competência de órgão 

responsável pelo ordenamento, também tem contribuído para aumentar os conflitos 

socioambientais na região. 
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4. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

Considerações 

A pesca na região do Baixo Amazonas 

envolve dinâmicas sociais e econômicas 

distintas, com uso e apropriações territoriais 

antagônicas, sendo necessário discutir a 

atividade pesqueira abrangendo os diversos 

atores sociais envolvidos e a importância da 

pesca na economia familiar e regional. 

Os Acordos de Pesca são instrumentos 

importantes para a gestão pesqueira e tem 

papel relevante na recuperação do estoque 

pesqueiro, melhorando assim a qualidade de 

vida para os pescadores e moradores onde os 

acordos prevalecem e o aumento na 

produtividade. 

A participação no processo de 

discussão dos Acordos de Pesca por todos os 

envolvidos no setor pesqueiro é importante 

para o seu sucesso.  Uma vez participando na 

elaboração das regras, faz com que o morador 

se sinta valorizado e comprometido com o 

acordado. 

Os acordos de pescas são vistos pelos 

pescadores, como elementos positivos que 

propiciam benefícios na recuperação dos 

estoques pesqueiros, melhorando a renda e 

promovendo a redução de conflitos. Com a 

criação dos acordos, comunidades 

conseguiram a exclusão de pescadores 

comerciais itinerantes e consequentemente 

amenizar os conflitos. No entanto, a ausência 

do poder público contribui para que esses 

acordos não tenham a eficiência devida. 

Grande parte dos acordos avaliados, 

contaram na sua elaboração com o apoio de 

projetos institucionais a exemplo do Projeto 

IARA e o Pro Várzea/Ibama. 

Na elaboração e implementação dos 

acordos, não há um processo único,pois nos 

municípios há atuação de diferentes 

organizações no processo. 

As expectativas na regulamentação 

dos acordos de pesca para resolução dos 

conflitos socioambientais nos territórios 

pesqueiros, suscitam avançar em torno da 

legalidade que tratam os acordos de pesca a 

nível de Estado, no sentindo de regulamentar 

permissão e proibição de apetrechos e regras 

gerais para a prática da pesca na Bacia 

Amazônica e na Bacia do rio Tapajós. 

Recomendações 

• Elaboração de uma política pesqueira 

para a região, a partir do diálogo com 

as populações tradicionais, e que 

levem em consideração seus 

conhecimentos, principalmente para 

efetivação dos acordos de pesca.  

• Fortalecimento das instituições 

governamentais municipais para que 

cheguem até as comunidades firmando 

parcerias.    

• Empoderamento das comunidades e 

instituições de classe, assim como de 
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ampliar para a sociedade local a 

divulgação da importância desses 

espaços para as populações 

ribeirinhas; 

• Parcerias Intra-institucional SEMMA, 

SEDAP, SEMA, Ideflor para 

regulamentação dos acordos e revisão 

das Instruções Normativas, tornando 

assim a gestão de governo mais 

eficiente; 

• Revisão dos Planos de Utilização e/ou 

retorno às comunidades da revisão dos 

planos em 2016 realizada pelo IPAM 

e Incra, a qual as comunidades não 

tiveram acesso. 

• Regulamentação e publicidade no 

Decreto Estadual para gestão da 

atividade pesqueira como forma de dar 

mecanismo para legitimação dos 

acordos de pesca; 

• Realização do levantamento da 

produção e comercialização do 

pescado por município; e 

• Elaboração de uma cartilha com os 

passos para elaboração de Acordo de 

Pesca, para subsidiar as comunidades 

que desejam faze-los e propiciar que 

as que já possuem possam revisar seus 

acordos conforme regulamentação em 

andamento pelo estado. 
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ANEXO A – ACORDOS DE PESCA LOCAIS 

Nº Município Localidade Ano Abrangência Lagos 

Tipo de 

Apetrechos 

permitido 

Situação Link 

1 

Santarém 

Lago Grande 

do Curuai 
- 

Santarém , Juruti 

e Óbidos 

lagos do Apara, localizado na 

comunidade de Curuai, lago 

Ponta do São José,  localizado 

na comunidade de Aracuri, e 

lago Ponta do Mucura, 

localizado na comunidade de 

Água Fria, Mazagão e Jacinta, 

no Baixo  Lago, município de 

Óbidos; Lago do Piraquara, no 

município de Santarém; 

Igarapé-Açú e Poçãozinho, 

ambos no Alto Lago, 

município de Santarém e Lago 

do Salé, município de Juruti 

Não 

especificado 
Proposta de IN 

https://drive.google.com/file
/d/1UHEpah9nZ96_9iNrQUh

_TqXnhN85-
TnX/view?usp=sharing 

2 
Lago dos 

Botos 
2002 

Carariacá, 

Tucumatuba e 

Arapixuna 

Lago dos Botos 
Não 

especificado 
Ata de Reunião 

https://drive.google.com/file
/d/1d_ns1fjgqSTt2JIActUFjYD
bjPILFs2D/view?usp=sharing 

3 
Boa Vista do 

Tapará 
2020 

Boa Vista do 

Tapará 

Mucajepaua, Restinga do 

Socorazal e Pedreira 

Caniços, 

linhas, zagaias, 

tarrafa, flechas 

Ata dos Acordos 

Internos 

https://drive.google.com/file
/d/1rzgs3k-

YLMKU9iYYfABTVAIPDQr1hP
DG/view?usp=sharing 

4 Água Preta 1990 Água Preta 
Lago Itarim, Lago do Igarapé 

do Lago 

Não 

especificado 
Ata de Reunião 

https://drive.google.com/file
/d/1lXj1ryQ1MSQqRcL5Bc_O

M3Xf-
nK6ZVop/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1UHEpah9nZ96_9iNrQUh_TqXnhN85-TnX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UHEpah9nZ96_9iNrQUh_TqXnhN85-TnX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UHEpah9nZ96_9iNrQUh_TqXnhN85-TnX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UHEpah9nZ96_9iNrQUh_TqXnhN85-TnX/view?usp=sharing
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5 
Ilha de  São 

Miguel 
1985 

Ilha de São 

Miguel 
Lago paraná 

Não 

especificado 
Acordo Local 

https://drive.google.com/file
/d/1p4iOlAjuVAd_s4F0ZbViW

7FL_-
LgJJ1J/view?usp=sharing 

6 Óbidos 
Quilombo 

Silêncio 
- 

São José, Matá, 

Silêncio e Cuecé 

Lago do Cuecé, Taipaua, São 

José, Lago da Ilha da Várzea, 

Lago da Ilha da terra firme e 

igarapé Grande 

Malhadeira de 

60m acima da 

nalha 8, 

caniço, zagaia, 

flecha, 

espinhel, linha 

de mão e 

tarrafa 

Acordo Local 

https://drive.google.com/file
/d/1-

4W_J6rIid6X5LhvfE_kG91-
RhWaOl-0/view?usp=sharing 

7 

Alenquer 

Ponta Grande 2018 

Ponta Grande, 

Paracari e 

Jaraquituba 

  

canoa com até 

250m 

(duzentos e 

cinquenta 

metros) de 

malhadeira 

com 40 malhas 

de altura e 

40mm de 

malhas para a 

pesca do 

Mapará; 

Acordo Local - 

Protocolado na 

Semma/ 

Alenquer 

https://drive.google.com/file/

d/1-

HY7ZZoizMziVVH8eZn0G

QxKdVQ0qIuL/view?usp=sh

aring 

8 Jaraquituba 2017 

Jaraquituba, 

Ponta Grande e 

Vai-Qeum-Quer 

  

Malhadeira de 

35mm minímo, 

Tarrafa, Linha 

de Mão, 

Caniço e Arco 

e Flecha 

Acordo Local - 

Protocolado na 

Semma/ 

Alenquer 

https://drive.google.com/file
/d/163LM9xZwZbUbAtZUMU
ukrhoxJ0wVt4ZM/view?usp=

sharing 

https://drive.google.com/file/d/1-4W_J6rIid6X5LhvfE_kG91-RhWaOl-0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-4W_J6rIid6X5LhvfE_kG91-RhWaOl-0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-4W_J6rIid6X5LhvfE_kG91-RhWaOl-0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-4W_J6rIid6X5LhvfE_kG91-RhWaOl-0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-HY7ZZoizMziVVH8eZn0GQxKdVQ0qIuL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-HY7ZZoizMziVVH8eZn0GQxKdVQ0qIuL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-HY7ZZoizMziVVH8eZn0GQxKdVQ0qIuL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-HY7ZZoizMziVVH8eZn0GQxKdVQ0qIuL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-HY7ZZoizMziVVH8eZn0GQxKdVQ0qIuL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/163LM9xZwZbUbAtZUMUukrhoxJ0wVt4ZM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/163LM9xZwZbUbAtZUMUukrhoxJ0wVt4ZM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/163LM9xZwZbUbAtZUMUukrhoxJ0wVt4ZM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/163LM9xZwZbUbAtZUMUukrhoxJ0wVt4ZM/view?usp=sharing
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9 Curicaca 2018 

Meio Centro, 

Boa Vista, 

carmo, Laguinho 

e Curicaca 

Lago do Curicaca, 

Curicaquinha, lago das 

Cobras, Lago Novo, Juquirí, 

Lago do Taperebá, Lago do 

Jacinta, Lago do Paupiranga, 

Lago do Capintuba, Lago do 

Picanço, Lago do Frade e 

Lago do Bacabal; 

Malha mínimo 

45mm/3 

panagens de 

comprimento, 

Flecha, caniço, 

linha de mão, 

zagaia, arpão e 

espinhel 

Acordo Local - 

Protocolado na 

Semma/ 

Alenquer 

https://drive.google.com/file
/d/17sto_IDR4DsBm9yAu_CL
73xphdXBzgK1/view?usp=sh

aring 

10 Curumu 2017 

Siriri, Açaí, 

Taxi, São 

Raimundo, 

Esperança/Jardi

m da Praia, 

Uruxi, São José 

Lago Curumu, Lago Uruxi 

Canoa ou 

Bajara a remo 

com 3 

panagem de 

malhadeira 

tamanho 40mm 

e 48 de altura, 

no verão 

tarrafa com 

malha de 

30mm 

Acordo Local - 

Protocolado na 

Semma/ 

Alenquer 

https://drive.google.com/file
/d/11Jl-Z-9H-

OoNgeT04jt5tClkq89Zjmko/v
iew?usp=sharing 

11 Urucurituba 2017 

Surubiú-Mirim-

de baixo, 

Urucurituba e 

Atumã 

Lago do Serrão 

Tarrafa, 

Caniço, Arte e 

Malhadeira 

Com uma (1) 

Panagens e 

Malha de 

55mm; 

Acordo Local - 

Protocolado na 

Semma/ 

Alenquer 

https://drive.google.com/file
/d/1baNZSgZ-

jELZ2_lNHkQjAdhCEkE1I7sj/v
iew?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/17sto_IDR4DsBm9yAu_CL73xphdXBzgK1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17sto_IDR4DsBm9yAu_CL73xphdXBzgK1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17sto_IDR4DsBm9yAu_CL73xphdXBzgK1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17sto_IDR4DsBm9yAu_CL73xphdXBzgK1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Jl-Z-9H-OoNgeT04jt5tClkq89Zjmko/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Jl-Z-9H-OoNgeT04jt5tClkq89Zjmko/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Jl-Z-9H-OoNgeT04jt5tClkq89Zjmko/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Jl-Z-9H-OoNgeT04jt5tClkq89Zjmko/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1baNZSgZ-jELZ2_lNHkQjAdhCEkE1I7sj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1baNZSgZ-jELZ2_lNHkQjAdhCEkE1I7sj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1baNZSgZ-jELZ2_lNHkQjAdhCEkE1I7sj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1baNZSgZ-jELZ2_lNHkQjAdhCEkE1I7sj/view?usp=sharing
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12 São Pedro 2017 

Bom Retiro, 

Arrelia e São 

Pedro 

  

Tarrafa; 

Espinhel; 

Linha de Mão; 

Caniço, Arte e 

Arco e Flecha, 

canoa de 3 

panagens, 50 

malhas de 

altura, mínimo 

40mm de 

malha. 

Acordo Local - 

Protocolado na 

Semma/ 

Alenquer 

https://drive.google.com/file
/d/1wCjn9P9s1MTIJ6detEWn

v-
zu5YcNhytq/view?usp=sharin

g 

13 Cuipéua 2018 
Cuipéua e Nova 

União 

Lagos no perimetro de 

Telhado até Uruá 

Tarrafa, 

caniço, linha 

de mão, 

espinhel, arte, 

flecha 

Acordo Local - 

Protocolado na 

Semma/ 

Alenquer 

https://drive.google.com/file
/d/12vT8kfLNgsuCsNACd5-

paEAo10rG-
el_/view?usp=sharing 

14 Lago do triste 2018 
Urucurituba e 

PAE Atumã 
Lago do  Triste   

Acordo Local - 

Protocolado na 

Semma/ 

Alenquer 

https://drive.google.com/file
/d/1yOPjvAlDU6VOEan6pVx
NmUMH6dDwdxkW/view?us

p=sharing 

15 Juruti 

Região da 

Santana - 

PAE Salé 

  
Santana e Santa 

Luzia 

Lago do Loiral, Lago do 

carará, Lago da Dificuldade, 

Lago do Bicho, Lago da 

Santana e Lago da Praia 

Tarrafa sem 

batição, zagaia, 

caniço, arpão, 

flexa, linha de 

mão, 

malhadeira 

parada até 

Acordo 

Associação - 

APRAPAES 

https://drive.google.com/file
/d/1HlEyXV4PGo5_ME9bhlN
AVopKXcLiyyvI/view?usp=sha

ring 

https://drive.google.com/file/d/1wCjn9P9s1MTIJ6detEWnv-zu5YcNhytq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wCjn9P9s1MTIJ6detEWnv-zu5YcNhytq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wCjn9P9s1MTIJ6detEWnv-zu5YcNhytq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wCjn9P9s1MTIJ6detEWnv-zu5YcNhytq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wCjn9P9s1MTIJ6detEWnv-zu5YcNhytq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12vT8kfLNgsuCsNACd5-paEAo10rG-el_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12vT8kfLNgsuCsNACd5-paEAo10rG-el_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12vT8kfLNgsuCsNACd5-paEAo10rG-el_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12vT8kfLNgsuCsNACd5-paEAo10rG-el_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yOPjvAlDU6VOEan6pVxNmUMH6dDwdxkW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yOPjvAlDU6VOEan6pVxNmUMH6dDwdxkW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yOPjvAlDU6VOEan6pVxNmUMH6dDwdxkW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yOPjvAlDU6VOEan6pVxNmUMH6dDwdxkW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HlEyXV4PGo5_ME9bhlNAVopKXcLiyyvI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HlEyXV4PGo5_ME9bhlNAVopKXcLiyyvI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HlEyXV4PGo5_ME9bhlNAVopKXcLiyyvI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HlEyXV4PGo5_ME9bhlNAVopKXcLiyyvI/view?usp=sharing
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150m divida 

em dois lances 

16 

Prainha 

São 

Joaquim/São 

Sebastião 

2010 
São Joaquim e 

São Sebastião 
Lago Socoró Grande 

Caniço, Arco e 

flecha, arpão, 

malhadeira, 

anzol 

Acordo Local 

https://drive.google.com/file
/d/1RIbN1Z4Fv0o_flwCoRWV
3lEc7213r7ib/view?usp=shari

ng 

17 

Mato 

Grosso/Terra 

Preta, Palheta 

e Andirobal 

Preta 

2010 

Mato Grosso, 

Terra Preta, 

Palheta e 

Andiorobal 

Lago dos Bichos, Lago 

Apezal, Lago Novo Mundo, 

Lago Santa Cruz do Mato 

grosso 

Caniço, Arco e 

flecha, arpão, 

malhadeira, 

anzol 

Acordo Local 

https://drive.google.com/file
/d/1QTCQvdYk4RI5omvmpC

ocZfRXqF8xmzE0/view?usp=s
haring 

18 
Anema de 

Cima 
2015     

Caniço, Arco e 

flecha, arpão, 

malhadeira, 

anzol 

Informado, mas 

não enviado 

cópia 

  

19 Aparecida 2010 Aparecida Lago Peixe Boi 

Caniço, Arco e 

flecha, arpão, 

malhadeira, 

anzol 

Acordo Local 

https://drive.google.com/file
/d/1ZES5k2rS_HN7TslBriwSZ
3nOEmoSAkBU/view?usp=sh

aring 

20 São Judas 2020 

Santa Luzia até 

comunidade de 

Aparecida e 

Lago do Icaxipá 

ate canal do 

icaxipá 

Lago do Icaxipá e Rio Purus 
Não 

especificado 
Acordo Local 

https://drive.google.com/file
/d/12c_vgwsPuJ-

U05xIvfeerqA2Ow6H0D2N/vi
ew?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1RIbN1Z4Fv0o_flwCoRWV3lEc7213r7ib/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RIbN1Z4Fv0o_flwCoRWV3lEc7213r7ib/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RIbN1Z4Fv0o_flwCoRWV3lEc7213r7ib/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RIbN1Z4Fv0o_flwCoRWV3lEc7213r7ib/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QTCQvdYk4RI5omvmpCocZfRXqF8xmzE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QTCQvdYk4RI5omvmpCocZfRXqF8xmzE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QTCQvdYk4RI5omvmpCocZfRXqF8xmzE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QTCQvdYk4RI5omvmpCocZfRXqF8xmzE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZES5k2rS_HN7TslBriwSZ3nOEmoSAkBU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZES5k2rS_HN7TslBriwSZ3nOEmoSAkBU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZES5k2rS_HN7TslBriwSZ3nOEmoSAkBU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZES5k2rS_HN7TslBriwSZ3nOEmoSAkBU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12c_vgwsPuJ-U05xIvfeerqA2Ow6H0D2N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12c_vgwsPuJ-U05xIvfeerqA2Ow6H0D2N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12c_vgwsPuJ-U05xIvfeerqA2Ow6H0D2N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12c_vgwsPuJ-U05xIvfeerqA2Ow6H0D2N/view?usp=sharing
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21 Ipiranga 2020 Ipiranga 
Igarapé do Ipiranga até 

Igarapé das Garças 

Não 

especificado 
Acordo Local 

https://drive.google.com/file
/d/1-

ZN912GLxW1yh7Wd2sG-
q9StS-

9hKtCr/view?usp=sharing 

22 

Monte 

Alegre 

Região São 

Diogo - 

Nazaré 

  

Nazaré, São 

Diogo, Seis 

Unidos, Cuçaru, 

Umarizal, Piquiá 

e Paitú 

  
Não 

especificado 
Acordo Local 

https://drive.google.com/file
/d/12c_vgwsPuJ-

U05xIvfeerqA2Ow6H0D2N/vi
ew?usp=sharing 

23 Curicaca 2019 Curicaca 

Lago Arumandêia, Lago do 

Machado, Lago da Invira, 

Lago da Onça, Lago do 

Barreiro, Laguinho, Lago das 

Pedras, Lago da Serra, 

Aningal Grande, Lago do 

Mercado, Lago do Torrão, 

Lago do Ingá, Lago das 

Cobras, Lago do Baiuçu, Lago 

do Morcego, Lago dos Pretos, 

Lago do Pai joão, Lago da 

tartaruga, baixa Grande, Lago 

do Maracá, Lago do Bom 

Jesus, Lago do Tucumã, Lago 

do Timóteo e Lago São 

Joaquim 

Caniço, arco e 

flecha e 

espinhel 

Acordo Local 

https://drive.google.com/file
/d/1nZGgJB8gfgLPfaCdVBepk

-
8CKclnkpqK/view?usp=sharin

g 

24 Aldeia   

Aldeia, Jaburu, 

Miri, Passagem e 

Mucurituba 

    Acordo Local   

https://drive.google.com/file/d/1-ZN912GLxW1yh7Wd2sG-q9StS-9hKtCr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ZN912GLxW1yh7Wd2sG-q9StS-9hKtCr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ZN912GLxW1yh7Wd2sG-q9StS-9hKtCr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ZN912GLxW1yh7Wd2sG-q9StS-9hKtCr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ZN912GLxW1yh7Wd2sG-q9StS-9hKtCr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12c_vgwsPuJ-U05xIvfeerqA2Ow6H0D2N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12c_vgwsPuJ-U05xIvfeerqA2Ow6H0D2N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12c_vgwsPuJ-U05xIvfeerqA2Ow6H0D2N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12c_vgwsPuJ-U05xIvfeerqA2Ow6H0D2N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nZGgJB8gfgLPfaCdVBepk-8CKclnkpqK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nZGgJB8gfgLPfaCdVBepk-8CKclnkpqK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nZGgJB8gfgLPfaCdVBepk-8CKclnkpqK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nZGgJB8gfgLPfaCdVBepk-8CKclnkpqK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nZGgJB8gfgLPfaCdVBepk-8CKclnkpqK/view?usp=sharing
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25 

Curuá 

Costa da 

Madalena 
2019 

Costa da 

Madalena 
  

Não 

especificado 
Acordo local 

https://drive.google.com/file
/d/1X9bpNknnurvoQxHNY1q
VqFvZ3NE_bxQV/view?usp=s

haring 

26 Ipixuna 2019 Ipixuna Lago Central do Ipixuna 
Não 

especificado 
Acordo Local 

https://drive.google.com/file
/d/15WLI6EauBpc6_EHftGIu
bmUpQ8PYKgGv/view?usp=s

haring 

27 Oriximiná 

Associação 

de 

comunidades 

quilombolas 

2017 

Bacabal, 

Aracuan de 

Cima, Aracuan 

do Meio, 

Aracuan de 

Baixo, Serrinha, 

Terra Preta II, 

Jaraucá, São 

Luiz, Gonzaga, 

Santa Ama, 

Acapú, Poço 

Fundo e Nova 

Aliança 

Lago Tucano, Lago João da 

Cruz, e Lago Araparí, agos da 

área Trombelas e rio Acapú 

Malhadeiras de 

8 a 13cm de 

malha, anzol, 

linha 

comprida, 

caniço, zagaia 

com uso de 

lanterna de 

pilha, arpão, 

tarrafa, arco e 

flecha, pindá 

Acordo Local - 

Protocolado na 

Semma/Oriximin

á e na SEMA 

estadual 

https://drive.google.com/file
/d/1AHEdlu3YOdrOSzH-

iJRUXWggFF4z1NnF/view?us
p=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1X9bpNknnurvoQxHNY1qVqFvZ3NE_bxQV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X9bpNknnurvoQxHNY1qVqFvZ3NE_bxQV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X9bpNknnurvoQxHNY1qVqFvZ3NE_bxQV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X9bpNknnurvoQxHNY1qVqFvZ3NE_bxQV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15WLI6EauBpc6_EHftGIubmUpQ8PYKgGv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15WLI6EauBpc6_EHftGIubmUpQ8PYKgGv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15WLI6EauBpc6_EHftGIubmUpQ8PYKgGv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15WLI6EauBpc6_EHftGIubmUpQ8PYKgGv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AHEdlu3YOdrOSzH-iJRUXWggFF4z1NnF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AHEdlu3YOdrOSzH-iJRUXWggFF4z1NnF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AHEdlu3YOdrOSzH-iJRUXWggFF4z1NnF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AHEdlu3YOdrOSzH-iJRUXWggFF4z1NnF/view?usp=sharing
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28 

Rio 

Cachoeiry e 

Boto 

2017 

Boto, Aparecida, 

São José, Santo 

Antônio e São 

Luiz 

Lago Guariba, Laguinho, 

Arapapá, Igarapé do Quiri-

quiri, Lago das Garças, Lago 

do Aningal, Lago do Juquiri, 

Lago do Mungubal, Lago 

Caprestano, Lago Camilo, 

Lago Poção, Lago Quiri 

Grande, Lago do Socoró, 

Igarapé das Tartarugas, 

Igarapé das Cobras e Curupira 

Caniço, arpão, 

zagaia, flecha, 

espinhel, linha 

de mão, tarrafa 

e malhadeira 

Acordo Local - 

Protocolado na 

Semma/Oriximin

á e na SEMA 

estadual 

https://drive.google.com/file
/d/1SMjZ4TCjitZXWfgrKRr7Ij
BAe29zCRqE/view?usp=shari

ng 

29 Lago Caipurú 2017 

Nossa Senhora 

de Aparecida, 

São João Batista, 

Nossa Senhora 

do Rosário 

Lago do Caipuru, Cabeceira 

do Miuá, bendizia, batata, 

Sumbau e Poços 

Malhadeira 

7cm ou maior, 

anzol, linha 

comprida, 

caniço, zagaia, 

tarrafa, flecha e 

pindá 

Acordo Local - 

Protocolado na 

Semma/Oriximin

á e na SEMA 

estadual 

https://drive.google.com/file
/d/1ImV9MnIoveKBdPdJtW1
XBrVWDkxwUnL2/view?usp=

sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1SMjZ4TCjitZXWfgrKRr7IjBAe29zCRqE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SMjZ4TCjitZXWfgrKRr7IjBAe29zCRqE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SMjZ4TCjitZXWfgrKRr7IjBAe29zCRqE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SMjZ4TCjitZXWfgrKRr7IjBAe29zCRqE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ImV9MnIoveKBdPdJtW1XBrVWDkxwUnL2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ImV9MnIoveKBdPdJtW1XBrVWDkxwUnL2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ImV9MnIoveKBdPdJtW1XBrVWDkxwUnL2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ImV9MnIoveKBdPdJtW1XBrVWDkxwUnL2/view?usp=sharing
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ANEXO B – ACORDOS DE PESCA REGULAMENTADOS POR INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Nº Município Localidade Ano Abrangência Lagos 

Tipo de 

Apetrechos 

permitido 

Situação Link 

1 Santarém Maicá 2004 

Jaderlândia, Maicá, 

Área Verde, São 

Raimundo da 

Palestina, São 

Francisco da 

cavada, Boa Fé, 

Miritituba, 

Murumuru, 

Murumurutuba, 

Tiningú, 

Ipaupixuna, 

Areião, Açaisal, 

Mararú, 

Diamantino, 

Amparador, 

Urumanduba, 

Castela, Bom 

Jardim, Santa 

Cruz, Nova Vista, 

todas da região do 

MAICÁ 

Lago do Maicá 
Não 

especificado 

IN nº 

21/2004/MMA 

https://drive.google.com/fil
e/d/1BBpOLZXt2QgX8qWj1
wtkyFCBdccCoAxJ/view?usp

=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1BBpOLZXt2QgX8qWj1wtkyFCBdccCoAxJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BBpOLZXt2QgX8qWj1wtkyFCBdccCoAxJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BBpOLZXt2QgX8qWj1wtkyFCBdccCoAxJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BBpOLZXt2QgX8qWj1wtkyFCBdccCoAxJ/view?usp=sharing
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2 Tapará 2004 

Barreira, Correio, 

Boa Vista, 

Santana, Costa do 

Tapará, Pixuna, 

Santa Maria, 

Tapará Grande, 

Igarapé da Praia, 

Saracura, Ilha do 

Palhão e Tapara 

Miri, todas 

pertencentes à 

região do 

TAPARÁ 

Redondo, Roseira, Balhão, 

Pucu, Uapé conhecido como 

Tartaruga), Balhãozinho, Viana, 

Aninga, Laguinho do Campo 

Grande, Laguinho da Baixa 

Grande, Mucajepaua, Buiuçu, 

Dos Anzois, Pedreira, São 

Pedro, Tucunaré e Pixuna, 

poços, ressacas, paranas e 

igarapés da comunidade de 

Pixuna, Lago do taboca 

Não 

especificado 

IN nº 

13/2004/MMA 

https://drive.google.com/fil
e/d/1Qkv4RJfwcSFfkL6Jmkv
NKTxSBdJPbMQ0/view?usp

=sharing 

3 Lago Grande 2004 

Bom Jesus I, Bom 

Jesus II, Novo 

Paraíso, Piedade, 

Bacabal, Boa 

Esperança, 

Santana, Araci, 

Pedreira, Vila 

Socorro, Itacumini, 

Jacarézinho, 

Jacaré, Acutireçá, 

Ajamurí, Peré, São 

José, Múrui, 

Uruarí, Santa 

Helena, 

Diamantino, 

Soledade, Marcos 

Grande, 

Castanhalzinho, 

Igararé-Açu, Traíra 

Lago Mazagão e Jacinta no 

Baixo Lago (Óbidos), Lago 

Pirauqara, Igarapé-Açu, 

Poçãozinho (Santarém), Lago 

do Salé (Juruti) 

Não 

especificado 

IN nº 

30/2004/MMA 

https://drive.google.com/fil
e/d/1APj2Vm6jk1sNFqxdtpS
IqEkV7ADF6ieu/view?usp=s

haring 

https://drive.google.com/file/d/1Qkv4RJfwcSFfkL6JmkvNKTxSBdJPbMQ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qkv4RJfwcSFfkL6JmkvNKTxSBdJPbMQ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qkv4RJfwcSFfkL6JmkvNKTxSBdJPbMQ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qkv4RJfwcSFfkL6JmkvNKTxSBdJPbMQ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1APj2Vm6jk1sNFqxdtpSIqEkV7ADF6ieu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1APj2Vm6jk1sNFqxdtpSIqEkV7ADF6ieu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1APj2Vm6jk1sNFqxdtpSIqEkV7ADF6ieu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1APj2Vm6jk1sNFqxdtpSIqEkV7ADF6ieu/view?usp=sharing
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I, Traíra II, Traíra 

III, Inanú, Água 

Fria de Baixo, 

Água Fria de 

Cima, São Pedro, 

Todos os Santos, 

Boa Vista do Peré, 

Carobal, Boa 

Vista, Aracurí, 

Centro dos 

Nogueiras, Cativo, 

Torrão, Babaçu, 

São Jorge, 

Piraquara, Curuai, 

São Vicente, Rabo 

da Serra, Cabeceira 

do Ouro, São 

Francisco, 

Pindorama, 

Marquinho, 

Maranhão, Centro 

da Serra, Bom 

Futuro A, Bom 

Futuro B, 

Paissandu, Santa 

Luzia, Patauazal, 

Boa Fé, 

Maranhãozinho, 

Terra Preta dos 

Viana e Tabatinga 

nos municípios de 

Juruti/PA, 

Obidos/PA e 
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Santarém/PA, e 

das Colônias de 

Pescadores Z-19 de 

Óbidos, Z-42 de 

Juruti e Z-20 de 

Santarém 

4 Aritapera 2004 

Santa Terezina, 

Surubi-Açú, Ponta 

do Surubi-Açú, 

Cabeça D'Onça, 

Água Preta, Costa 

do Aritapera, Ilha 

de São Miguel, 

Carapanatuba, 

Mato Alto, 

Enseada do 

Aritapera, Centro 

do Aritapera e 

ainda as 

comunidades da 

região do 

Urucurituba: São 

Ciríaco, Piracãera 

de Cima, Piracãera 

de Baixo e Igarapé 

do Costa Fátima de 

Urucurituba, 

Arapemã e 

Campos de 

Urucurituba 

lago do Maracá, lago da Enseada 

Grande, lago do Tomé, lago do 

Munguba, lago do Feliciano, 

laguinho e enseada de Santa 

Terezinha; 

Não 

especificado 

IN nº 

11/2004/MMA 

https://drive.google.com/fil
e/d/1ZWIMY2hjC6ZlneoZn1
p8phrQT9U_d9qa/view?usp

=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1ZWIMY2hjC6ZlneoZn1p8phrQT9U_d9qa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZWIMY2hjC6ZlneoZn1p8phrQT9U_d9qa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZWIMY2hjC6ZlneoZn1p8phrQT9U_d9qa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZWIMY2hjC6ZlneoZn1p8phrQT9U_d9qa/view?usp=sharing
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5 Arapixuna 2005 Região Arapixuna 

Lago Giral, do Gito, 

Marajatuba, Pracuúba, do 

Centro Jacaré, Abe do Aningal, 

Paraná, Santana, Marajó, São 

Nicolau, Cavaquinho, do 

Proibido, dos Botos, Central, 

Cuipiranga, Amari, Pindurí, 

Jurupari, Vai Quem Quer, 

Tarumã, Porta Larga, 

Melancial, Jacal, Tamuru, do 

Aningalzinho, das Garças, do 

Picãe, da Mazoninha, Laguinho 

e enseada do Sururu, boca do 

Puxador até a boca do Picãe. 

tarrafa, caniço, 

arpão, flecha, 

espinhel e 

linha de mão. 

IN nº 

19/2005/MMA 

https://drive.google.com/fil
e/d/1MeKvEHrTzPk7FsG-

1Wk9YfxjUIT38YOR/view?us
p=sharing 

6 Ituqui 2004 

Marajá, Conceição, 

Santa Inês, São 

Benedito, São 

Raimundo, 

Santarém Miri, 

Paraná do Ituqui, 

Serra Grande, 

Patos do Ituqui, 

Pau D'Arco 

lagos do Grandezinho, 

Pucuzinho de São Sebastião, 

Tioca, Pucu Grande e Comprido 

caniço, linha 

de mão, flecha, 

tarrafa e arpão 

IN nº 

19/2004/MMA 

https://drive.google.com/fil
e/d/1DImqnmc6qoG9-

6RktQr7a5vt60C4f8Ve/view
?usp=sharing 

7 
Região 

Arapixuna 
2001 

Centro de 

Marimarituba, 

Costa do 

marimarituba, 

Marajó, 

Cuipiranga, Piaui, 

Lago Central, 

Giral do Gito, Marajatuba, 

Pacuúba, Lago do centro, 

Jacaré, Abe do Aningal, Paraná, 

Santana, Marajó, São Nicolau, 

Cavaquinho, Lago do Proibido, 

Lago dos Botos, lago Central, 

Cuipiranga, Lago Amari, 

Tarrafa, 

caniço, arpão 

flecha, 

espinhel e 

linha de mão 

Portaria nº 

189/2001/IBAM

A (Protocolado 

Sema Estadual 

em 2019) 

https://drive.google.com/fil
e/d/1OfKy3oQe72krkp_vMK
K1JTDAP5xFkuA2/view?usp

=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1MeKvEHrTzPk7FsG-1Wk9YfxjUIT38YOR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MeKvEHrTzPk7FsG-1Wk9YfxjUIT38YOR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MeKvEHrTzPk7FsG-1Wk9YfxjUIT38YOR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MeKvEHrTzPk7FsG-1Wk9YfxjUIT38YOR/view?usp=sharing
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Amari, Maicá, vila 

Amazonas, 

Guajará, 

Membeca, 

Aninduba, 

carariacá, 

Tucumantuba, 

Pinduri, Bom 

Vento, Jarí do 

Socorro, Alto jari, 

Laranjal, 

Arapixuna, Picãe, 

Dourado, Moacá 

Pinduri, Jurupari, Vai quem 

quer, Tarumã, Porta Larga, 

Melancial, Jacal, Piaba, Arraia, 

Lago do Fortão, Enseada dos 

Mirandas até Ponta Imumum, 

Igarapé do Imumum, Boca do 

jari até Ponta do Cedro, Igarapé 

do Jari-canal, Amary, Lago do 

Jucuri, Lago Verde, Lago da 

Jararaca e Lago raimundo 

8 Urucurituba 2000 

Arapemã, Fátima, 

São Ciríaco, 

Piracãera de Cima, 

Piracãera de Baixo, 

Campos do 

Urucurituba e 

Igarapé do Costa 

canal do Aramanaí, nos lagos 

do Kineca e Pacoval 

caniço, linha-

de-mão, flecha 

e tarrafa. 

Portaria nº 

3/2000/IBAMA 

https://drive.google.com/fil
e/d/1_3Ul4sAnVGQaMYJ2V
MuDaSFEI7t3F8Or/view?us

p=sharing 

9  Óbidos Mamaurú 2005 

Campina, 

Jacarepuru e 

Repartimento 

Lago Mamauru, igarapé 

Curussambá 

Malhadeira 

acima de 

malha 8, 

caniço, anzol, 

zagata, 

flexha, 

espinhel, 

linha de mão 

e tarrafa 

IN nº 33/2005 

https://drive.google.com/fil
e/d/1DGs7rsztV-

sMMwK_A0hAA7c6M3EsZrIi
/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1_3Ul4sAnVGQaMYJ2VMuDaSFEI7t3F8Or/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3Ul4sAnVGQaMYJ2VMuDaSFEI7t3F8Or/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3Ul4sAnVGQaMYJ2VMuDaSFEI7t3F8Or/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3Ul4sAnVGQaMYJ2VMuDaSFEI7t3F8Or/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DGs7rsztV-sMMwK_A0hAA7c6M3EsZrIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DGs7rsztV-sMMwK_A0hAA7c6M3EsZrIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DGs7rsztV-sMMwK_A0hAA7c6M3EsZrIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DGs7rsztV-sMMwK_A0hAA7c6M3EsZrIi/view?usp=sharing
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10 

 Oriximin

á/Terra 

Santa 

Lago Maria 

Pixi 

(Oriximiná e 

Terra Santa) 

2005 

Espírito Santo, 

São Sebastião, 

São Francisco, 

São Tomé, 

Associação dos 

Produtores 

Rurais de São 

Sebastião- 

ASCOSSE, 

Colônia de 

Pescadores Z-41 

no Município de 

Oriximiná-PA, 

Lago Maria Pixi, Igarapé dps 

Currais 

Não 

especificado 

IN nº 

50/2005/MMA 

https://drive.google.com/fil
e/d/1zghVbApxNUyQPllsaL

NOQHamU9NMk0Y-
/view?usp=sharing 
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ANEXO C – ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS PARA REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA 

Nº Município Localidade Ano Abrangência Lagos 

Tipo de 

Apetrechos 

permitido 

Situação Link 

1 Óbidos Municipal 2007 
município de 

Óbidos 
Lagoa de Óbidos 

Alterações na 

descrição das 

artes de 

tresmalho, 

armadilhas de 

gaiola-

galrichos- e das 

artes 

envolvendo 

arrastes - 

chinchorro 

Portaria nº 

483/2007/MAD

RP 

https://drive.google.com/file/
d/1z0gXj6taXUZNtqc37k6B4k
DRvYuJ5tgD/view?usp=sharin

g 

2 

Juruti 

Região 

Maravilha 
2016 

Monte Sinai, 

Prudente, Surval, 

Maravilha, Moriá 

e Monte Carmelo 

  

Tarrafa sem 

batição, zagaia, 

caniço, flecha, 

linha de mão, 

linha de boião 

com anzol (05 

boião por 

família e 

malhadeira até 

30m de 

comprimento 

Ato Normativo 

001/206 em 

consonância 

com a  Portaria 

010/2018 

SEMMA/Juruti 

https://drive.google.com/file/
d/1H_6G8OQcl-

U16RZlgCxeWuvgvNjgiZk7/vie
w?usp=sharing 

3 Região Jará 2013 municipal Lago Tucunaré 
Tarrafa (01/10 

a 10/02) 

Ato Normativo 

05/2013 em 

consonância 

com a Portaria 

https://drive.google.com/file/
d/1vam3fFaU7s5zib6TVMdbx
xAzWTJdj6zM/view?usp=shar

ing 

https://drive.google.com/file/d/1H_6G8OQcl-U16RZlgCxeWuvgvNjgiZk7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_6G8OQcl-U16RZlgCxeWuvgvNjgiZk7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_6G8OQcl-U16RZlgCxeWuvgvNjgiZk7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_6G8OQcl-U16RZlgCxeWuvgvNjgiZk7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vam3fFaU7s5zib6TVMdbxxAzWTJdj6zM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vam3fFaU7s5zib6TVMdbxxAzWTJdj6zM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vam3fFaU7s5zib6TVMdbxxAzWTJdj6zM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vam3fFaU7s5zib6TVMdbxxAzWTJdj6zM/view?usp=sharing
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Semma/Juruti 

010/2018 

4 
Região São 

Luiz 
2010 

São Luiz, São 

Jerônimo, Santa 

Rosa, Vila Nova, 

Paraíso, São 

benedito, 

Congressão III 

Lago Bom Intento, Igarapé do 

Açaizal, Lago São João até a 

Boca do Laranjal 

Malhadeira até 

25m, anzol, 

zagaia e tarrafa 

Ato Normativo 

004/2010 em 

consonância 

com a Portaria 

Semma/Juruti 

010/2018 

https://drive.google.com/file/
d/1oCV2IWLJs2CkD63mOaYR-
OT_1iyhAx3D/view?usp=shari

ng 

5 

Região 

Cabeceira de 

cima do Lago 

Jará 

2013 

Terreno do Sr. 

João Guidão ate 

final da cabeceira 

  

Caniços, linha 

de mão, 

lanterna de mão 

e arpão 

Ato Normativo 

006/2013 em 

consonância 

com a Portaria 

Semma/Juruti 

010/2018 

https://drive.google.com/file/
d/1lTI0gFZi-R8zYLTuq-

foMUgKimmSCTl9/view?usp=
sharing 

6 

Região 

Paraná de 

Juruti velho 

2010 

Nova União, 

Pedereira, 

Uxituba, Nova 

Aliança, raifran, 

Capelinha e 

Monte Sinai 

Lago da Faca, Lago do Siritá 

(Uxituba), Lago Baixo do 

Miguel, Laguinho 

(Capelinha), Laguinho 

(Paraná de juruti velho), Lago 

do Venâncio (Nova União) 

Malhadeira até 

50m, zagaia, 

caniço, arpão, 

tarrafa, flecha, 

linha de mão 

Ato Normativo 

002/2010 em 

consonância 

com a Portaria 

010/2018 

Semma/Juruti 

https://drive.google.com/file/
d/1EqFmh_J-

p6zC7Bc4Zn_Abqcz8MSBTGlx
/view?usp=sharing 

7 

Preservação e 

Proteção 

Cabeceira das 

comunidades 

Açai e 

Açailândia 

2017 
Açai e 

Açailândia 

Cabeceira do Sol, Ponta 

Cumaru, Cabeceira do Miri, 

Cabeceira da Terra Preta, 

Ponta do Bem Bom, 

Cabeceira do Curucuruí, 

Cabeceira do maracanã, 

Pedral Branco até a Cabeceira 

do Laguinho, Ponta do Mani 

até a propriedade da família 

Cavalcante (Fazenda Santa 

Tarrafas, linhas 

de mão, anzóis 

em caniços, 

zagaias, 

flechas, linhas 

em Boião 

(Boietes), 

malhadeiras de 

pequenos 

portes até 30m 

Regulamentaçã

o Normativa 

https://drive.google.com/file/
d/1tafLOcQHdRdLpZsChmgbO
t1AytDGwWUU/view?usp=sh

aring 

https://drive.google.com/file/d/1oCV2IWLJs2CkD63mOaYR-OT_1iyhAx3D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oCV2IWLJs2CkD63mOaYR-OT_1iyhAx3D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oCV2IWLJs2CkD63mOaYR-OT_1iyhAx3D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oCV2IWLJs2CkD63mOaYR-OT_1iyhAx3D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lTI0gFZi-R8zYLTuq-foMUgKimmSCTl9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lTI0gFZi-R8zYLTuq-foMUgKimmSCTl9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lTI0gFZi-R8zYLTuq-foMUgKimmSCTl9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lTI0gFZi-R8zYLTuq-foMUgKimmSCTl9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EqFmh_J-p6zC7Bc4Zn_Abqcz8MSBTGlx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EqFmh_J-p6zC7Bc4Zn_Abqcz8MSBTGlx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EqFmh_J-p6zC7Bc4Zn_Abqcz8MSBTGlx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EqFmh_J-p6zC7Bc4Zn_Abqcz8MSBTGlx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tafLOcQHdRdLpZsChmgbOt1AytDGwWUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tafLOcQHdRdLpZsChmgbOt1AytDGwWUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tafLOcQHdRdLpZsChmgbOt1AytDGwWUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tafLOcQHdRdLpZsChmgbOt1AytDGwWUU/view?usp=sharing
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Helena) e Cabeceira do 

Florenço 

em lances 

parados 

8 
Região das 

Areias 
2018 

Areal I,  Areal II, 

Areal III, Ponte 

do Manaus, 

Paraiso, São 

Jeronimo, São 

Benedito, 

Salmora, São 

João da Mataria, 

São Luiz, Vila 

Nova 

Lago do Arraia, Sanguisuga, 

Lago Preto, Lago Boa Vista, 

Lago da Cerca, Boca do 

Igarapé Preto, Lago Caiçara, 

Lago Ipaupixuna, Igarapé 

Preto, Igarapé Surval, Igarapé 

do São João dos Picotes 

Tarrafa, caniço, 

flecha, linha de 

mão, arpão, 

malhadeiras até 

150m parada, 

Igarapé do 

Surval e São 

João das 

Picotas 

malhadeiras até 

75m parada 

Ato normativo 

001/2018/SEM

MA/PMJ em 

consonância 

com a Portaria 

010/2018/SEM

MA/Juruti 

https://drive.google.com/file/
d/1U2f2bG3GBMTu2rS8HQS

H-
rfJuKEeBYRI/view?usp=sharin

g 

9 
Região Juruti 

Velho 
2017 

São José Jauary, 

Monte Sinai, 

Prudente, Surval, 

Moriá e Monte 

Carmelo 

Lago da Cabeceira do Jauary 

Zagaia, caniço, 

flecha, linha de 

mão, linha de 

boião com 

anzol 

Ato Normativo 

006/2017 em 

consonância 

com a Portaria 

010/2018/SEM

MA/Juruti 

https://drive.google.com/file/
d/1sQdf_15H93PkkY6p2K00A
OMHzhNEqd8q/view?usp=sh

aring 

10 
Região Lago 

Araça Preto 
2013 Araça Preto 

Lago Araça Preto, Lago 

Canaru, Lago Canaruzinho 

Tarrafa, zagaia 

e lanterna, 

caniço, linha de 

mão e flecha 

Ato Normativo 

004/2013 em 

consonância 

com a Portaria  

010/2018/SEM

MA/Juruti 

https://drive.google.com/file/
d/1Q7AQCMxyhjiQAr442Alfv
nf8c2t4cEp2/view?usp=sharin

g 

11 

Região 

Igarapé das 

Fazendas 

(Faz. São 

Nicolau) 

2010 
Fazenda São 

Nicolau 
Lago da Porta 

Tarrafa, linha 

de mão, caniço 

e malhadeira 

até 50m com 

malha 14cm 

Ato Normativo 

010/2010 em 

consonância 

com a Portaria 

010/2018/SEM

MA/Juruti 

https://drive.google.com/file/
d/1Rxy2ZoJI3G_ADUbTITbby
WLPRpvowpnI/view?usp=sha

ring 

https://drive.google.com/file/d/1U2f2bG3GBMTu2rS8HQSH-rfJuKEeBYRI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U2f2bG3GBMTu2rS8HQSH-rfJuKEeBYRI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U2f2bG3GBMTu2rS8HQSH-rfJuKEeBYRI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U2f2bG3GBMTu2rS8HQSH-rfJuKEeBYRI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U2f2bG3GBMTu2rS8HQSH-rfJuKEeBYRI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sQdf_15H93PkkY6p2K00AOMHzhNEqd8q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sQdf_15H93PkkY6p2K00AOMHzhNEqd8q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sQdf_15H93PkkY6p2K00AOMHzhNEqd8q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sQdf_15H93PkkY6p2K00AOMHzhNEqd8q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q7AQCMxyhjiQAr442Alfvnf8c2t4cEp2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q7AQCMxyhjiQAr442Alfvnf8c2t4cEp2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q7AQCMxyhjiQAr442Alfvnf8c2t4cEp2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q7AQCMxyhjiQAr442Alfvnf8c2t4cEp2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rxy2ZoJI3G_ADUbTITbbyWLPRpvowpnI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rxy2ZoJI3G_ADUbTITbbyWLPRpvowpnI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rxy2ZoJI3G_ADUbTITbbyWLPRpvowpnI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rxy2ZoJI3G_ADUbTITbbyWLPRpvowpnI/view?usp=sharing
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12 
Região do 

Laguinho 
2010 

Portugal, 

Laguinho 

Jangada, 

caranatinga, 

Santa Maria, São 

José, Igreja 

Batista 

Lago Curumucuri, Lago 

Laguinho, Lago Jangada, 

Igarapé do Curumucuri 

Zagaia com 

lanterna, 

caniço, tarrafa, 

flecha, linha de 

mão 

Ato Normativo 

003/2010 em 

consonância 

com a Portaria 

010/2018 

SEMMA/Juruti 

https://drive.google.com/file/
d/12eBI3uaoexatGfAGXh-

CjCc2SR5Xt9E7/view?usp=sha
ring 

13 
Região Santa 

Terezinha 
2016 

Santa Terezinha 

e Betânia 

Lagos das Piranhas, 

Cabeceiras: Salgada, São 

Gabriel e Girassol 

Linha de mão, 

caniço, 

malhadeira até 

50m 

Ato Normativo 

001/2016 em 

consonância 

com a Portaria 

010/2018/SEM

MA/Juruti 

https://drive.google.com/file/
d/1596FQu_DIgmKfemzucy4s
3dCJn7cRSiO/view?usp=shari

ng 

14 Região Salé 2019 Tabatinga 

Lago do Salé, cabeceira do 

Salé (Boca da Beija-Flor até 

Barreto), Lago do ramo, Lago 

do tachi e lago experiências e 

Igarapé das Mercês 

Tarrafa, caniço, 

linha de mão, 

arpão, 

malhadeira 

parada até 

150m e arma de 

mergulho 

Ato Normativo 

002/2019 em 

consonância 

com a Portaria 

010/2018/ 

SEMMA/Juruti 

https://drive.google.com/file/
d/1gTI8E0Pyp5zHGFwEsXgi6

WSr3MA5GiOS/view?usp=sha
ring 

15 

Região 

Igarapé do 

salé 

2011   

Lago do Ferreira, Lago 

Repartimento, Lago do Bom 

Intento e  Igarapé do Saracura  

Malhadeira de 

nylon e mica 

até 50m, não 

atravessar o 

igarapé, linha 

de mão, tarrafa, 

flexa, caniço, 

arpão, zagaia, 

espinhel c10 

anzol cada 

Ato Normativo 

028/2011 em 

consonância 

com a Portaria 

010/2018/ 

Semma/Juruti 

https://drive.google.com/file/
d/1pk3rS-

Hh656FiJpFpvXqCDR7y_ILPhE
Z/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/12eBI3uaoexatGfAGXh-CjCc2SR5Xt9E7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12eBI3uaoexatGfAGXh-CjCc2SR5Xt9E7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12eBI3uaoexatGfAGXh-CjCc2SR5Xt9E7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12eBI3uaoexatGfAGXh-CjCc2SR5Xt9E7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1596FQu_DIgmKfemzucy4s3dCJn7cRSiO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1596FQu_DIgmKfemzucy4s3dCJn7cRSiO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1596FQu_DIgmKfemzucy4s3dCJn7cRSiO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1596FQu_DIgmKfemzucy4s3dCJn7cRSiO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gTI8E0Pyp5zHGFwEsXgi6WSr3MA5GiOS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gTI8E0Pyp5zHGFwEsXgi6WSr3MA5GiOS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gTI8E0Pyp5zHGFwEsXgi6WSr3MA5GiOS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gTI8E0Pyp5zHGFwEsXgi6WSr3MA5GiOS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pk3rS-Hh656FiJpFpvXqCDR7y_ILPhEZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pk3rS-Hh656FiJpFpvXqCDR7y_ILPhEZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pk3rS-Hh656FiJpFpvXqCDR7y_ILPhEZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pk3rS-Hh656FiJpFpvXqCDR7y_ILPhEZ/view?usp=sharing


 

44 
 

16 
Uxituba - 

Juruti Velho 
  

Paraná do Juruti 

Velho, Nova 

União, 

Pedereiras, 

Uxituba, Nova 

Aliança, raifran, 

Capelinha, 

Monte Sinai e 

Canta galo 

  

Tarrafa sem 

batição, zagaia, 

caniço, arpão, 

flecha, linha de 

mão e 

malhadeira até 

50m 

Portaria 

Semma/Juruti 

010/2018 

https://drive.google.com/file/
d/1g2QZ0KwXduRfvs249g6IOI
9bFh1RF0JU/view?usp=sharin

g 

17 

Curuá 

Municipal 2019 
Município de 

Curuá 

Lago Jauari, Lago Tostão, 

Lago Tucunaré, Lago das 

Garças, Lago do castanhal 

Grande, Lago Macurá, Lago 

Cardoso, Lago dos Botos e 

Lago da Praia 

Malha 8 

(40mm) com 75 

malhas de 

altura e 20 

panos de 

malhadeira 

(média 640m 

de 

comprimento) 

Portaria nº 

02/2019 - 

SEMMA/GP 

https://drive.google.com/file/
d/13qfbKOEPPURqH0SgFFmY
STgtdeZGuJhb/view?usp=shar

ing 

18 Municipal 2019 
Município de 

Curuá 
Abertura do defeso 

Malha 8 

(40mm) 

Decreto nº 

01/2019/SEM

MA 

https://drive.google.com/file/
d/15CC4eZQo_um6QzCvBSsv
k1bIymkTJfRK/view?usp=shar

ing 

19 Municipal 2017 
Município de 

Curuá 

Area de consrvação municipal 

do canal do Jauari, canal dos 

botos e poço do Poção 

Proibição da 

pesca na área 

no periodo de 

01 de agosto a 

15 de março 

Lei Municipal 

nº 332/2017 

https://drive.google.com/file/
d/1OXfdls4Htn4Syz1vG33P0p

J8y-
2lKNDK/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1g2QZ0KwXduRfvs249g6IOI9bFh1RF0JU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g2QZ0KwXduRfvs249g6IOI9bFh1RF0JU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g2QZ0KwXduRfvs249g6IOI9bFh1RF0JU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g2QZ0KwXduRfvs249g6IOI9bFh1RF0JU/view?usp=sharing
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ANEXO D –PROJETOS DE ASSENTAMENTOS COM PLANOS DE UTILIZAÇÃO QUE REGULAMENTA A PESCA 

N
º 

Local Município 

Portari

a de 

Criação 

Ano 
Portaria de 

Aprovação 
Ano Link 

1 Projeto Agroextrativista Aritapera Santarém 24 13/10/2006     

https://drive.google.com/file/d/1K
MYCZ-sw8rOmyAmtdN-

4YLQcRPDMnYV4/view?usp=sharin
g 

2 
Projeto de Assentamento Agroextrativista 

Atumã 
Alenquer 32 23/10/2006     

https://drive.google.com/file/d/10B
D95p3_F1imiPYmUPHX8-

RUWiYfgoB1/view?usp=sharing 

3 
Projeto Agroextrativista - PAE Cacoal 

Grande 
Óbidos 54 24/11/2006 43 1/06/2010 

https://drive.google.com/file/d/1ea
Ec-

B70C3WvRKQwaw_ORRuZvzyzmkS
D/view?usp=sharing 

4 Projeto Agroextrativista Costa Fronteira Óbidos 52 24/11/2006 40 1/06/2010 

https://drive.google.com/file/d/19
UupGxxtOc8XslG0zXbu8V-

wVbbgl5ex/view?usp=sharing 

5 
Projeto de Assentamento Agroextrativista 

Ilhas Reunidas 
Prainha 17 13/10/2006     

https://drive.google.com/file/d/1Rc
3Wc6eAonqbtuHf6VzyCFP50OlkNX_

N/view?usp=sharing 

6 Projeto Agroextrativista Ituqui Santarém 81 22/12/2006     

https://drive.google.com/file/d/1CA
TUg04M5Uma0M_Eu3Jvs0h4P2W8

OLPR/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1KMYCZ-sw8rOmyAmtdN-4YLQcRPDMnYV4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KMYCZ-sw8rOmyAmtdN-4YLQcRPDMnYV4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KMYCZ-sw8rOmyAmtdN-4YLQcRPDMnYV4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KMYCZ-sw8rOmyAmtdN-4YLQcRPDMnYV4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BD95p3_F1imiPYmUPHX8-RUWiYfgoB1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BD95p3_F1imiPYmUPHX8-RUWiYfgoB1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BD95p3_F1imiPYmUPHX8-RUWiYfgoB1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eaEc-B70C3WvRKQwaw_ORRuZvzyzmkSD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eaEc-B70C3WvRKQwaw_ORRuZvzyzmkSD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eaEc-B70C3WvRKQwaw_ORRuZvzyzmkSD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eaEc-B70C3WvRKQwaw_ORRuZvzyzmkSD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19UupGxxtOc8XslG0zXbu8V-wVbbgl5ex/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19UupGxxtOc8XslG0zXbu8V-wVbbgl5ex/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19UupGxxtOc8XslG0zXbu8V-wVbbgl5ex/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rc3Wc6eAonqbtuHf6VzyCFP50OlkNX_N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rc3Wc6eAonqbtuHf6VzyCFP50OlkNX_N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rc3Wc6eAonqbtuHf6VzyCFP50OlkNX_N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CATUg04M5Uma0M_Eu3Jvs0h4P2W8OLPR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CATUg04M5Uma0M_Eu3Jvs0h4P2W8OLPR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CATUg04M5Uma0M_Eu3Jvs0h4P2W8OLPR/view?usp=sharing
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7 
Projeto de Assentamento Agroextrativista 

Madalena 
Curuá 39 08/11/2006     

https://drive.google.com/file/d/1F3
xom7NzosrY8pPZAoJSqV5DMbNyz

Wmw/view?usp=sharing 

8 Projeto Agroextrativista Maria Tereza Óbidos 51 24/11/2006 41 1/06/2010 

https://drive.google.com/file/d/1h8
CAmTu0NqPxGTKLWIdRFA5Hxt6zPd

OD/view?usp=sharing 

9 
Projeto de Assentamento Agroextrativista 

Nossa Senhora do Pérpetuo Socorro 
Prainha 83 27/12/2006 42 1/06/2010 

https://drive.google.com/file/d/173
h4Fk3f-

nGa6cbLsJj1nawnUpFm562z/view?
usp=sharing 

10 Projeto Agroextrativista Paraná de Baixo Óbidos 49 24/11/2006 39 1/06/2010 

https://drive.google.com/file/d/17g
TgfCl4vRgjuBdKJ8Jjb_tZoJMiOUVp/v

iew?usp=sharing  

11 Projeto Agroextrativista Paru Óbidos 53 24/11/2006 37 1/06/2010 

https://drive.google.com/file/d/1CB
yRJhuw2ufhjFLzS02hwQQd-
XQJq1RB/view?usp=sharing  

12 
Projeto de assentamento Agroextrativista 

Salvação 
Alenquer 33 20/10/2006     

https://drive.google.com/file/d/1b
MAySmG0NrHr7h9FFUjEwo7-
3B12QF3Q/view?usp=sharing 

13 Projeto Agroextrativista Tapará Santarém 40 08/11/2006     

https://drive.google.com/file/d/1kL
OAicK95C7Yoa5IJrzvaKYWzNr03lVG

/view?usp=sharing 

14 Projeto Agroextrativista Três Ilhas Óbidos 50 24/11/2006 38 1/06/2010 

https://drive.google.com/file/d/1gH
L1rqNqc3GSq5BCmsnOcGcoQgxUV

GwX/view?usp=sharing 

15 Projeto Agroextrativista Urucurituba Santarém 30 20/10/2006     

https://drive.google.com/file/d/1S
MyOSWz9OFLd1BXilFxzMnourj0JSH

qY/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1F3xom7NzosrY8pPZAoJSqV5DMbNyzWmw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F3xom7NzosrY8pPZAoJSqV5DMbNyzWmw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F3xom7NzosrY8pPZAoJSqV5DMbNyzWmw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h8CAmTu0NqPxGTKLWIdRFA5Hxt6zPdOD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h8CAmTu0NqPxGTKLWIdRFA5Hxt6zPdOD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h8CAmTu0NqPxGTKLWIdRFA5Hxt6zPdOD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/173h4Fk3f-nGa6cbLsJj1nawnUpFm562z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/173h4Fk3f-nGa6cbLsJj1nawnUpFm562z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/173h4Fk3f-nGa6cbLsJj1nawnUpFm562z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/173h4Fk3f-nGa6cbLsJj1nawnUpFm562z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17gTgfCl4vRgjuBdKJ8Jjb_tZoJMiOUVp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17gTgfCl4vRgjuBdKJ8Jjb_tZoJMiOUVp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17gTgfCl4vRgjuBdKJ8Jjb_tZoJMiOUVp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CByRJhuw2ufhjFLzS02hwQQd-XQJq1RB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CByRJhuw2ufhjFLzS02hwQQd-XQJq1RB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CByRJhuw2ufhjFLzS02hwQQd-XQJq1RB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bMAySmG0NrHr7h9FFUjEwo7-3B12QF3Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bMAySmG0NrHr7h9FFUjEwo7-3B12QF3Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bMAySmG0NrHr7h9FFUjEwo7-3B12QF3Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kLOAicK95C7Yoa5IJrzvaKYWzNr03lVG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kLOAicK95C7Yoa5IJrzvaKYWzNr03lVG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kLOAicK95C7Yoa5IJrzvaKYWzNr03lVG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gHL1rqNqc3GSq5BCmsnOcGcoQgxUVGwX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gHL1rqNqc3GSq5BCmsnOcGcoQgxUVGwX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gHL1rqNqc3GSq5BCmsnOcGcoQgxUVGwX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SMyOSWz9OFLd1BXilFxzMnourj0JSHqY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SMyOSWz9OFLd1BXilFxzMnourj0JSHqY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SMyOSWz9OFLd1BXilFxzMnourj0JSHqY/view?usp=sharing
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16 
Projeto de Assentaento Agroextrativista 

Região dos Lagos Monte 
Alegre   

12/12/2006 

    

https://drive.google.com/file/d/1W
aw-

9yMBEdGF0rHKfdD_Zs38bJ640Tbx/
view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1Waw-9yMBEdGF0rHKfdD_Zs38bJ640Tbx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Waw-9yMBEdGF0rHKfdD_Zs38bJ640Tbx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Waw-9yMBEdGF0rHKfdD_Zs38bJ640Tbx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Waw-9yMBEdGF0rHKfdD_Zs38bJ640Tbx/view?usp=sharing
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ANEXO E – PROPOSTA DE DECRETO ESTADUAL – ESTADO DO PARÁ 
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